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Mecliste 
930 bütçesinin 
başlandı 

B. M. Meclisinde 
müzakeresine 

Beyoğlu 2 inci ceza mahkemesi 
Şehremini Muhiddin B. - şofor l1amdi Ef. 
davasında Muhiddin B.in celbini kararlaştırd1 

ı. etmekteyiz. 
MalJye vekflimlz 

Saraco61a ŞIJkriJ B. 

v e1ın a badehu bltçelerba 
mukayeaeaine Iİriferek 9'l6 da 

(Alttarafı 2 lnct sayıfamızda) 

Valiyi dava tden şofar Alımtt Hamdi E/. ""'~me luuunuıda 

Şof6r Ahmet Hamdi Ef. Tak- kendiıine tebliiat yabıldıiı hal· 
aimde otomobilde Kendilİlle bir de mahkemeye gelmediii anla
tokat atbj'ı ve hakarette bulun- ıılmlf, avukab Rami Bey, itfa. 
dutu beyanile nli vekili ve bittin Beyin vuifeten iapat 
ıehreminl Mubittill Bey aleyhine faaliyetini teftit için Y alovaya 
bir dan açmlfb. Beyoğlu ikinci sittiiini, yapılan tebligabn kea
ceza mahkemesi dnn bu dava- cliıi tedaTi için Avrupac:la bu
ya rtıyete bqlamıı, davacı ye- lunduğ bir zamanda wku bal
rine ıof6r Ahmet Hamdi ef. duğu için dava haberlni ındk 

1 ,·1e· .. ..,. HaJri Bey, bu aefer Aakaracla psetelerde 
aasJa yerine ae Mufaittib Be,m olmclujmnı, kendisine ianat olu
-.eldllerl Rami " Necati Beyler mn dlnae fi'li hafif cezayı 
geçmiflerdir. Muhittin Beyia mhtelzim oldatundan mahke-Bltçemizde bu ıene 222 mil

toa 604 bin 23 lirabk bir tah
lilat Yardır. 929 a nazaran bu 
~ 2 milyondan biraz faz-

\'lriclat kısmı İle masraf kıs· 
Kimin hakkı var7 Yeni anketimiz 

NE OKUYACACilZ ? 
193o daktilo eampiyo-

nu kim olacak? 

Şahitlere sual sormak mese
lesinde reis ve maznun Hazin rakamlar! 

Yakında bir daktilo all
"•t rrtQaabakaaı e9arak 
TOl'klyede 1930 senesi 
dektııo t•mpiyonunu se
teoek ve ona kıymetli 
bl" hediye vereoeQlz 1 

Haydar Rlfat Beyin izahata En okunan muharrirlerin1 kitapla
nndan kaç tane sablabiliyor ? 

,,.,, 
il&aabakaya ıirecek olan 
Hanım lann matbaamıza 
•llracaat etmelerini ve 
birer resimlerini g&nder-

1 aaeleriDi rica ederiz • 

Haydar Rifat B. İD Ankara• 
daki mahkemesi esna11Dda ta· 
bitlere ıual sormak meselesinde 
maznunun vaziyeti hukuki bir 
münakaşaya vesile vermiıti. Dthı 
bu hususta bir muharririmizle 
Haydar Rifat B. arasında ıu 
mükileme olmuştur : 

- Mahkemede ıabitlere sual 
sormak hakkınız olduğunu , 
hatta bu hususta mahkeme rei
sine bile rüçhan hakkımz oldu
ğundan bahsettiğinizi ukuduk. 

Bayle bir hak olur mu ? Mah· 
keme reisine racih bir hak he
le maznunda olur mu ? Besyle bir 
hak varsa narıl olurda bunu 
kullanamamıı olununuz? Muha
birlerimizin tutup telefonla gön
derdikleri zabıtlarda bu cihet· . ÇOCUK ler karanlıktır. izah edermiainiz? 

- Davada phidi milddei 

Sayıfalarl umumi veya maznun gösterir. 
Benim Mahmut Eaat B. aleyhi-

ve ne sözlerim onun memuriyetine 

~ençlik sayıfası mütaalluk etmesi itibarile onlan 

0 
ispat edebilmek hakkımdır. Ne-

~~n okuyucularımıza ticede söylediklerimin atibuti 
hu ayrı ilave halinde halinde, o, velev teırii masuni-

takd • yet dolayıaile muvakkaten mah-
ım ediyoruz. kemeye ve1ıilmeae bile her ıey-

~"';JflıcıWtrımu için latıfa- den evvel onun benim al91hime 
e 1 biivtlk bir mBub•ka açbp (java d&ıer, tamamen dll-

Okuvunuz şer. Yok bareklbm onun adifen 
_.._ _______ 1ıakıız hareketlerinden doimUf 

Maarif vekaleti kurunu vôatayı delil 
21 ind un himaye etmelidir 

Tabi Ahmet Halit Beyin f ikirlerı 
Mu'"• Ahmet Halit B. Se- Tabileria, k•clilerini hertey· 

aelerce e.vel •ealeld bayatta den enel allkadar eden bu 
çok emek aarfetmif, IODn Ba· bahisler llzeıinde dertleri o 
'-r"'n ,..aıtlltl aeeri1at ile- kadar çok ki. .. Suallerin hepsini' 
miae abl""I " ayni kikten te-
,...ı bir kiti- Wdd ederek 
pae telİI ede- <'ulara ayırma-

Haycür Rlfat B. Anbra rek tabı 1f1eri1e dan cevap .. 
nutlıkernealnde atratmıP bq- ren Ahmet ~ 

iıe buda lehime eababı muhal- ......... lit B. bakın•• 
fefe tetkil eder. Hem amal- Deler diyor: 

Kanunun verc:liji ba h•klara &mlik etmit ol- - Bizim ki-
vuaul için iabat •uıtalanmı imi· mak, Mm de tapçılarm bir 
lanabilmem l&zımdır. Bu YUlta· kitap Ye tabı kitap aahp m..-
lar phitlerle hllk6met dairele- iflerile 1Iİnt" Iİmİ vardır; ey-
rinde bulunan ve onun clr'at- mak, meual ol- lnlde bqlar. 
kir, tehlikeli mildahelelerini, dajumUI bahia- Mayıa ipti~ 
kanunaıılıklanm meydana d6ke- ler berinde iki da durur. 
cek olan rami yaiblardar; ı bqh bir tecril- Birkaç aenedir 
bunlara 88 inci madde maciWn- bqe malikiyet mayıa niuna, 
ce getirtecek olan mahkemedir. iW de ifade e- nisan marta, te-
Malikeme keneli kararım fanı dilebilir. Bunun beddül etti. Bu 
muhal yanılıun dahi olu keacüi içinclir ld Ah- Tabi AUut Hdt B, sene ise pıbatta 
bozama,.capıdan bir kerre din- met Halit Beyi bu anket ise- aabf durdu. Bunun birinci 
leamelfne • celaede Uru Yer- rinde fikirleri ehemmiyet •• aebebi paruazhktır. 
diği pbitler dinlemek lbımcbr. allka ile clialeailecek pluıiyet· Halkta para oluna kitap sa• 

[ Alc llrafı 4 uncfi aayıfıDMzda] lerin &a aafuula aramak lbımchr. [ Oıtarab 3 üncü sayıfamızda] 



·- 2 - VAKiT 18 Mayıs 
Etıbba odası tahkikat 

yapıyor 

M~bur doktorların diğer tabipler a
leyhine günden gilne fazla hasta baktık
l:ırı, bir kısım doktorlara iş kalmadığı 

mevzutı bahsolmuş, bu hususta gazete· 
mizde muhtelif tabiplerin mutelftaları in· 
tişar etmiştL Aldığımız ma)Qmata göre 
embb:ı oda'ı bu nc,riyat münascbetile 
tahkikat yapmış, gazetelerde beyanatı 

çıkan veya isi mleri diğer baz ı doktorla· 
nn isimlerine bcnziyen doktorları çağır
mış, kendilerine hu husu5ta bazı sualler 
sormuştur. Bu suretle etıbba odasına da
vet edilen doktorlardan ı ~ami B. dün 
idarehancmize gelmiş, gazetemizin 28 
ni ~an tarihli sayı sında be} an atı i mi~ar 

eden Dr. ~aiın Beyle bir isim karışık
lığı olduğunu söylemiş, bayanatı çıkan 

zaun kendi"i olmadığ1nı tavzih etmi, tir. 
Arni nüshada beyanatı intişar eden dok
toılardan Muhip Nurcitin Bey de gaze
temize telefon etm iş, 28 ııi-an tarihli 
s:n ımızdaki ifaJelcrinin bazı kı sımlıırının 

~ a nltş anlaşıldıgwı, yanlış kaydedildiğini 

sovlemlştir. 

Bitmesi vakla1an ticari 
itilafntJ.meler 

HOkOmetlmiz ile Bulgaristan ara~ında 

aktedilmiş olan ticaret muahede~inln 3 
haziranda, lsviçre ile yapılmış olan mu
k ıl\ elenin de 29 mıyı~ tarihinde meri· 
) etten çıkacağı lktısıt vekA.leti tarafından 
dün Ticaret odasını blldirilmlştir. -. -

Türk-Yunan mahkemesi 
Muhtelit Türk-Yunan mahke

mesi perşembe günli açılacak 

ve yeni bir çok davalara baka
caktır. 

mcde huzuruna lüzum olmadı

ğını söylemiıtir. 

Şoför Ahmet Hamdi efendi
nin vekili Hayri Bey, tebligat 
usultine muvafık bir tarzda ya
pılmıştır. Binaenaleyh celbi li
zımdır demiştir. 

Muhittin Beyin diğer vekili 
Necati Bey - Duruıma ceıa 
usulü kanununun 225 inci mad
desi mucibince bu kabil mevat 
maznun bulunmaksızın · yapı
labilir. mlickkilim kendisine 
usul dahiline tebligat yapılma· 
masına rağmen bizi gönderdi. 
Duruşma ya bu tekilde devam 
ı ı i 1, yahut istinabe yapılsın. 

ust.. fa Hayri B. - Maznun 
l ..... ••• yerde ise istinabeye mü
ra~aat edilebilir, Muhittin beye 
teblıgatı kanuniye yapılmıştır. O 
Yalovaya gezmeğe gitmiş bizi ala-
kadar etmez, ihzar karannm infazı 
lazımdır. Tebliğinde Muhittin B. 
lstanbulda idi. Vekil gönderiyor, 
demek ki haberdardır. Böyle 
erkanı hükumetten münevver di
mağlar mahkemeye gelmezlerse 
efradı ahali için diltünmek lazım
dır. 

N~cati B. - Tebligat mückki
limiz burada değil iken yapılmış, 
iıbate amadeyiz. Müekkilim Ya
lovaya berayı vazife gitmiıtir, 

fakat davayı ihmal etmemiş, bizi 
göndermiştir. 

Diğer vekil Rami B. - ·Mü
ekkilim bizi göndermek auretile 
kanunun bahşettiği bir haktan 
istifade etmiıtir. Yoksa kanun
hra, mahkemelere itaatsizlik 
me\'zubahs değildir. 

Mustafa Hayri B. - Biz maz
nunualeyhi itaatsizlikle ilham 
etmedik, fakat ihzar lazımdır. 

Bu münakaıeden sonra hakim 
şu kararı tebliğ etti: 

"Suçlu Muhittin beye sorgu için 
gönderilen celpnamenin kanuni 
tarifata uyıun olmasına ve du
ruımanın ağır cezayı mllatelzim 
ahvalde mecburi bulunmasına 
binaen Yekillerinin miidafaatı 
şayanı kabul olmadıtından ihıa
ren celbi için mOddei umumiliğe 
tezkere yarılmasına ve mahke
menin 29 mayıs saat 1 O a talikine 
karar verildi. .. 

f 930 

L YA.KIT •n TıLc•••va!ı~=r::-J 

8. M. Meclisinde 930 bütçesinin 
müzakeresine başlandı _______ _.. ............ ______ _ 

Üst tarafı J tııd aayıfamızdadır Devlet bankası projesi larla ihtiyari kısmın 180 milyon 
tatbikat noktasından 190, 1927 hazırlandı lira tuttuğunu söyledi. ihtiyari 
senesinde 194, 1928 senesinde İktısadi itlerde mühim bir rol vergilerden basederken mecliste 
207, 1929 da 220 ve 1930 da oynıyacak olan Devlet bankası giilfişmeler oldu. 
222 milyona baliğ olduğunu projesi ikmal edilmiştir. Bunu Vekil dediki: 
söylemiş ve istatistik zikrederek bir profesöre tetkik ettirmekte- Müsade buyurunur, anlata-
her sene meclisten istenen tah- yiz. Birkaç gtln içinde sizlere cağım, ozaman anlayacaksınız. 

sisatı munz.amalerin miltemadiyen takdimi mukarrerdir. Ayrılmazdan Tütün ve içki mesaili de birer 
tenakus ettiğini illve etmiftir. evvel projeyi size kanun halin- vergidir. Fakat her isteyen içe
Her sene daha fazla tahsillt de vereceğiz ve gelinciye kadar ceği icin ihtiyari mahiyettedir. 
yapıldığını da rakamlarla göster- bu işi başarılmış bulacaksınız. lktıaadıyatımız fena de§il .. 
miştir. Vergilerin azaltılması Bazı bethahlar iktısadi vazi-

Dalgah bor9ların tasfiyesi Bu memlekette vergi meselesi yetimizi fena göstermek suretile 
Müteakiben Şükrn B. de- iktısadi hayata sımsıkı bağlıdır. her sene başka şekilde yaptık-

miştir ki: Vergi sistemi iktısadiyata uymaz- lan propagandalanna bu en~ de 
- Hesaplarımızın vaktinde sa istinat ettiği membalan birer bu tarzda devam ettiler. Halkı-

tesbitinde bUyllk bir aamimiyet birer kurutabilir. mız mfiteyakkız olmalıdır. Muha
ve dikkatle çalıtıyoruz ve çok Tnrkiyenin iktııadiyab sadece kak bir şey yaraa memleketin 
yakın bir rakam kullanıyoruz. ziraatçiliktir. Nilfusumuzun 3 te halen gösterdiği manzara bati de 
Bütçelerde mevcut iki yakın ikisi ziraatçidir. Memleketimiz olsa iyiliğe doğru gitmekte ol
tehlikeyi bertaraf için lizım ge- zirai ve hayvani ham maddeler duğunu gBstermektedir. 
len kanunlar geçen sene mec- ihraç etmektedir. Bu hususta Şehir halkı aleyhine vergi 
listen çıkmıştır. Bu suretle büt- yeni tedabir birer birer alınmak- Cilmrhuiyet hllkümetinin takip 
~de dalgalı borçlar tasfiye yo- tadır. etmekte olduğu vergi sistemi 
Iunda bulunmaktadır. Aşarın ilgasile ba~layan ver- tehir halkı aleyhinedir. Hükümet 

Dalgalı borçlar gelecek sene gileri tadil siyaseti devam edi- bu yola bilerek gidiyor. Son za-
tamamile bertaraf edilecektir. yor. Alelümum hububata ve ona danblarda getir~ğıl·m. istatisltikler 

Tekaüt kanunu e unun netice erı görU üyor. 
mevzu ihracat vergisini ilga et- Emlak alış verişlerinde yllzde elli 

Geçen seneki maruzatımda mek suretile yeni bir adım atıl- nisbetler köylU ve şehirli arasında 
Meclisi aliye bir tekaüt kanunu mıştır. ( Alklflar) vukubuluyor. Yüzde yirmisi köylü 
sevkedeceğimi arzetmiştim. Ka- Sanayii himaye tsrafından satılıp ıehirliler tara-
nun Meclise sevkedilmiştir. En- f fından alınıyor. Yilzde otuzu da Diğer tara tan sanayiin hima-
cümenlerde tetkiki bitmek üze- 11ehirliler tarafından satılıp köy-yesi yolunda da esaslı adımlar Y 
redir ve bir hazirandan itibaren lüler tarafından alınıyor. Bu köv-

atıldı. T ecviki sanayı· kanuau ilo ı · ~ ~ ı... ahna aıamettır 930 bütçesi ile beraber tatbik '<I erımızın ID.ı:uŞ , 
bqlıyan bu hareket ihracat ha- Köylü ve cümhuriyet 

imkanım bulacağız. Warımızı daha ucuza mal etmek Köylü eskiden yalnız felaket 
Türk ordusu ve sulha İftiyak... için ihraç vergisini lağvetmek zamanlarında hatırlanırdı. Şimdi 

Vekil B. masraf bütçesinin auretile yeni bir tekle girmiştir. ise daima onu düşünerek, onu 
Yüzde hesabile Vekaletlere isa- kuvvetlendirmek için ne lazımsa 

Gümrük tarifesinde tadlf At T .. k c·· h · t• · bet miktarını gösterdi ve milli yapıyoruz. ur um unye ının 
Gümrük tarifesinde de awni hakiki manasını silinmez bir su-

müdafaa Vekaleti bütçesine ' -
alyaset ehemmiyetle takip edi- ret toprağa yazacağız. 

nakli kelim ederek : ı d oo· vı·z meseles·ı liyor. cap ettikçe ta ilAtı pey-
- Ordu sadece müdafaa si- derpi meclise arıedeceğim. Ge- Vekil müteakiben döviz me-

lihı olarak yaşıyor, dedi, almış lecek sene bu vergi tadilatına selesine geçmiş, eski vaziyetler, 
glduğu paraların orta tedrisat, daha fazla vli'sat verebileceği- ~e alman kararları izah ederek 
sıhhi vezalf ve saire gibi karşı- mizi emniyetle bekliyebilirıiniz. » sözüne şöylece devam etmiştir : 
lıkları vardır. Buna rağmen or- İnhisarlar daha iyi olacak Alınan kararlar sayesinde kam-
dunun masrafları her sene azal- biyo 1034 - 1025 arasında tes-

Maliye vekili bundan sonra 
maktadır. Bu da bizim sulha ve bit edHmittir. Ve bu zaman zar-

vergilerin tahsilit mıntakasından fı d ·h t t · ı · ü · d ona itimadımızı göstermek iti- n a ı raca acır erı zerın e 
vaziyetini izah ederek tahakkuk h' b' t 'k l t barile şayanı tezkardır. ıç ır azyı yapı mamış ır. 
eden miktann ytızde 95 inin lhtacat tamamen serbesttir. Bazı 

Harici borc;larımız tahsiline muvaffak olunduğunu, zevatın "fiatlar eıki fiatlardır. 
Harici borçler meselesi mem- halkımızın vergi vermek husu- Hakiki fiatlar değildir ,, tarzın

leketin ikbsadi mizanını bozan, sundaki gayretinin şayanı zikir daki ifadeleri kat'iyen doğru de
istik balini tehdit eden bir man- bulunduğunu söyliyerek inhisar- ğildir. Şimdiye kadar hiç bir 
zara gösteriyor ve bu ıuretle lara geçti ve bunlara dair mec- kambiyo ihtiyacı yoktur ki is'af 
alacaklı ve verecekli arasındv lise Uç kanun verildiğini, birin- edilmemiş olsun." 
buluşmak ve anlaşmak zaruretini cisinin ttltnn inhiaannın temdidi Bütçe encümeni reisi diyor k! .. 
telkin ediyor. k . . • . h' Şükrü Beyin burada biten 

müddetine ait, i incısının ın ısar sözleri alkışlandı. Nutku bir saat 
Türk milletinin hayat, iıtiklll idaresi ile zllrraın mtinasebetle- kırk dakika devam etmişti. 

inkişaf, terakki ve tekimftl hak- rini ihtiva ettiğini, tiçtlncUsünOn Müteakiben bütçe encümeni 
ları çok mukaddestir. Bunu kimse inhisarlann başlı başına idare- reisi Fuat Bey söz alarak: 
rencide edemez. Bu itibarla bu lerinin teıyidile ayni abkim «- Hükumetin umumi bütçe
esasat dahilinde müzakere için Ye şerait dairesinde işlemesi- yi vaktinde vermek hususunda 
daima uyanık bulunacağız: onlan nin temini kanunu olduğunu takip ettiği usulü millhak büt-
hallü faslederken mazinin ver- söyliyerek: çelere de teşmil hususunda hü-
dig" i bUytik derslerden ibret ala- - Bu kanunlar meclisten kfımetin nazarı dikkatini celbe-

derim. Tahsisat munzamme ve 
cağız (Alkışlar) çıkınca inhisarlar daha eyi ve mUnakale usulünden de ictinap 

Müzakerat devamda gUzel ıekil alacaktır. Halkın ve edilmesini ve bunun ancak fev-
Bulunacak sureti bal sadece tacirlerin şikayeti gittikçe aza- kalade hususata hasrını rica e-

memleketin iktısadi esaslarına lacak, varidat çoğalacaktır. derim diyerek,, varıdat ve mas-
uygun olan bir sureti hal ola- Mecburi ve ihtiyari vergiler raf bütçeleri etrafmda rakama 
caktır. lki taraf müzakereleri Tütiin inhisar idaresinde bil- müstenit uzun izahat ta bulun-
baıı ufak fastlalarla devam eda·_ b d k du. Bilhassa memleketin iktisadi vasıta mUbayaata ni ayet ver i · vaziyetinin daima inkiıaf yolun-
yor. Müslıtirat inhisarı da bir varidat da olduğunu söyledi . 

M. Rist geliyor membaı olmakla beraber bir Rakamlarla ispat 16zım ... 
Maliye mutahassısı M. Rist lSnll- iktısadi mllessesedir. Üzüm ve Burada Ağaoğlu Ahmet Bey 

müzdeki hafta içinde memleke· incirlerimizin fiyatları büylik söz alarak: 
timize gelecek ve bu husustaki sarsıntılardan kurtuluyorsa, bu - Bu inkişaf yolunu rakamla 
raporunu hazırlıyacaktır. Omıt inhisar idareleri sayesindededir. isbat etsinlerde anlayalım, dedi. 
ediyorum ki gerek M. Rist ve Vekil B. vergilerin tasnifi Fuat B. - Bunun sorulacığını 
gerek raporu alacaklılarla bulun- meselesine intikal ederek ver- bilse idim hazırlanarak gelirdim. 
mak ve anlaşmak imkanını ve- ginin mecburi lazimüttediye olan Maamafih varidat biltçesinin 
recektir. kıammın 42 milyon, sair kısım- müzakeresinde muhterem hatibin 

Bir tavzih 
•" 

Adliye vekilinin tet~ll 
masuniyetinin ref'ı 

dolayısile . e 
Ankara, 17 (A.A) - AdliY .• 

vekili Mahmut Esat Beyin te!t'~ 
masuniyetinin refi Başveka;.. 
tarafından Büyük MiJlet Me ı_ 
sinden istenilmiı değildir. f-labY 

Ma • dar Rifat Bey tarafından t 
mut Esat Bey aleyhine hak~ee 
davası açılmış Ye bizzat AdliY 
vekili keyfiyeti BaşvekAlet v•51

' 
• 'pf 

tasile Büyilk Millet Meclıs~ , 
sevketmiıtir. Vaziyetin tavıihi11 ' 
Anadolu Ajansı memurdur. . __..., 

Hindistanda 
Peşaver, 16 (A.A) - ~i 

kongreye iştirak eden 10 kad• 
İfçi, zabıta ve asker tar fınd• 
tevkii edilmiştir. . 

Peşaverde vaziyet tabii balW 
ı ·ı almıştır. Geçenlerde bir ngt 

ileri karakoluna yapılan taarrUJ· 
iştirak etmiş olan kabileler 
radından 20 kiıi, tayyarelef 
tarafından yapılan nümayif nı~ 
rine, kendilerini (rehine olatJ 
teslim etmişlerdir. ~ 

Kalküta, 16 (A.A) - Ho~ 
polis karakolunun alt katır 
bu sabah :bir bomba atılm !" 
O esnada uykuda bulunı 
olan komiser ile zevces ... 
çocuklarına hiç bir şey o. 
mışbr. 

Ahmetabat 16 (A.A) -
barmaki hapisanesine nu . 
len ve arkadaşlarından b. 
ı,ı a-ı. ----•- 0 : - lt!.l - 1-.. ; ir 
açlık grevi yapmakta olıı• 
mevkuflar kendlierine hapisll 
nede bulunan diğer mevkufl~: 
gibi bakılması ve muamele edı t 
mesi şartil~ bu greve nibaYe 
vermeğe razı olmuşlardır. 13ıı 
mevkufların içinde M. Vallab· 
hai patel de vardır. 

Muhaf1z Gücü bisik; 
letçileri Ankarade 

~· Ankara, 17 (Vakıt) - ı<ıt 
alreli turnesini muvaff akiyetlt 
bitiren Muhafız Gücü biskilet' 
çileri konvansiyonelle geldiW' 
Sporcular ve halk tarafınd•11 

merasimle karşılandılar. 

lstanbul postası 
Ankara, 17 (Vakıt) - Bugilll 

İstanbul posta trenleri çok Jeli 
labalık olduğu için sabah pO~ 
tası 3, akşam postası iki buçO 
saat teehhürle geldiler. ~ 

istediği izahatı veririm. ti 
Bundan sonra blitçe heYe , 

· · fı d ki ··zs~e umumıyesı etra n a mu e' 
rat kafi görülerek maddelere.~ 
çildi. Masraf butçesine ait bırır 
ci madde okundu ve meclis bı e 
çesinden itibaren masraf bfitÇ ~ 
lerinin müzakeratına geçW,~· 
Meclis, Riyaseti Ciimhur, 'ştJ· 
nı mub

0

asebat1 Baıvekalet, et 
rayı devlet, İstatistik, DiY~e, 
~leri, Maliye, Dllyfinil umurO~tO' 
G ümrükler, Tapu ve Kada5 

1e 
hariciye bütçeleri mnzakere 
ikmal edildi. eye 

Meclis yarn 2 de mUza~~b9t 
devam edecektir. Pazartesı d oiı 
saat 10 da dahiliyenin eni' 
teşkilat layihası, öğleden d•:,n· 
gene bütçe müzakeresine e 
olunacaktır. ....ıO· 

l. te "" 
Çarşamba sabahı mec ı s ô~' 

teferrik müzakereler vardır. ~c· 
leden sonra gene bütçe ınuıa 
re edilecektir. 
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Şeamet ! Cuma günlerini nasıl geçirmeli: 4 idman şenlikleri gibi 

iizlerce kişinin iştirakile 
Usiki şenlikleri yapılacak 
\l nıaksatla bir kulüp açılıyor, ta-
8fl\rVurlar tahakkuk etmek üzere 

~ 

Ö•~tızdeki cuma gGnll Tak-1't liın ıtadiyomunda idman 
b~tri yapılacakbr. A vrupada 
tı\f her sene idman şenlikleri 
dıtı ~ de musiki şenliği yapıl

•çin bu mesele . hakkında 
i ~llrlann ne d\lşündnkleri
e ,

1 
tnınek isterdik. Bu işler

lll &kası olan bir zat bize 
İli') .. 1 d' •el\ soy e ı. 

ıı.ı.k~pada her zaman musiki 
"'1 le · n yapılar. Bu şenliklere 

erce 'k· . · musı 1 fınas ve halk 
k eder. y aı..Ia v· d 

ile b" 1 b- ıyana a 
oy e ır şenlik yapılacak-

. ~şenlik fevkalade olarak 
ili a gece ve iründüa el 

edecektir. Şehrimizde de 
tunıa .. .. l k t' gunu yapıma üzere 

tılı~~•iki şenliği tertibi ve bu 
gln 'd · f ett· ~ nıan bayramına tesa-

'7 ırılnıesi takarrür etmişti. 

" 

Fakat hazırlıklar bitmemiı oıJ 
duğu için bu tenlik gelecek 
seneye bırakılmıfbr. Şenlikle 
konservatovar muallimlerinden 
Cemal Reşit, Sezai ve Seyfettin 
Asaf ve kitibi umumi Sal.Ahat
tin Bey'cr meşgul alacaklardır. 
Mitteşebbisler yakında Beyoğ
lunda bir kulüp açacaklardır. 
kulübün nıznamesinin tanzimine 
başlanmak üzeredir. 

Bu kulüp sinesinde musiki 
muhiplerini toplıyacakbr. KulOp
te yapılacak toplanmalarda mu
siki şenliğinin proğramı tanzim 
edilecektir. 

ŞeDHlc ~k haYada 6fr mer
danda yapılacak, 800 kişilik bir 
koro heyeti ve 120 kişilik bir 
orkestera iştirak edecektir. 
Proğramın teferrüatı yavaş ya
vaş tesbit edilecektir.,, 

: : : ::: 

Yeni anketimiz 
( Üst tarafı~ .. • .•••••••••••••-
or. Para bırıncı sayıfamızda J Basılıp yüz taneden fazla sa-
Yor azaldıkça satış ta blmıyan kitaplar çoktur. Keza-

hGYiik lik 600 den fazla sablabilen 
~ biz ;a~azalann likidusyo- kitaplarda pek nadirdir. Bir ki
~' h .~ 1?1teniyoruz. Fakat tap 3000 den aıağı basılmaz .. 

1' \lbis:n~z ~kri ihtiyaç, gıdai 1000 - 1200 kitap ancak mas-
1" 'dit ~tıyacı teklinde telik- rafını çıkarır. Halbuki hı'ç bı'r 

ftıedığ' · · • y 1 ıçın kitaplanmıza kitap masrafını çıkarmış deg" il-
•pınıy . k" tıo ıı_ a ım an bulamıyo- d. q·~ ~ 

~tı •ene y~~i harflere alıştı, Hevesli bir iki kitapçı şimdi-
'l.Q, 8 ıtap basışı mab- lik kitap basıyorlar, fakat bir 

• \llbıy u sene çoğaldı, halk ta mnddet sonra bunlarda dura
ij~ii a alışbğı için arhk sata- caklardır. 
4~ k t dedik. Bu defa para- Bunun için IA:zım olan çareler 

'tıh y,:~~n_ııza çıktı. Binaena- bence bunlardır : 
lı.ı1 ıtaplar satılıyor mu, 1 - Memleketin iktısadiyab 
lı\at·~or. nıu? dilzelmeli. 

'tUdi bır şey söylemek doğru 2 - Maarif vekileti yeni ve 
'tırıe r. Ancak bu parasızlığa faydalı eserlere yardım etmeli. 
~~l,rı 11 S~azı muharrirlerin ki- 3 - Her tarafta bayi teşki-
~'ii.ı, O kadar sabf yapabil- litı yapılmalı. 

~
etli<lir~azaran ümidimiz kuv- 4 - Basılacak kitaplan ma-
~lti kit biyet itibarile çok itinaya tlbi 
q..tı aplara gelince bun- tutulmalıdır. 
~tri:-~cudu kalmayan bazı 5 - Reklim husuaabna ehem-
•-;ıeıeı.s atları arttı. miyet verilmelidir. 
'»a dt.., Kalp ağrısı, Ne~ Bunlar tahakkuk ettikçe ki-
~ ~er4~ı, Dudaktan kal- tapçılık inkişaf edebilecektir 
t bQaı} ıraya aranıyor. Fa- Maarif Veklleti ahiren iki. Oç 
&ı.. ıa' ~ hlabdut eserlerdir. kitpçıdan ceman yekun birkaç 
i)l'taıa ıa et dahilinde yeni ki- bin liralık kitap sahn aldı. Bu ' 
Y ••tıtı eskilerden fazla- kitapların intihabında ne gibi 

b ~I esaslar nazarı dikkate alındığını 
'U~ ~tden R ı °"Cl"ı u eıat Nuri ve bilmiyoruz. Fakat her halde çok 
~ qiknıet b l · ' '-tdabi]· ey enn eserleri liizumlu bir yardım olduğu mu-
~~ '•bfı ıyor. Umumiyetle hakkaktır. 

1tı:•tiııc1 ıudur: Şu kadar ki birkaç bin lira 
:llQ h llftıf 600 :I..!- • b k k b b' \i '-ÇU , aauıcı sınıf ir aç ita in ta iye masrafına 

lO()~cU sınıf 250, dördüncü tekabül eder. 
Maarif vekileti, satın alınacak 

Diyanet işler ıiJJasetinde 
garip bir hadiM! 

Tesadüf geçen gün diyanet 
işleri reisliğinde garip bir ro 
oynamışbr. 

Diyanet it
leri levazım 

mildürlüğ ü n e 
bir müddet ev
Yel tayin edi
len müdür has
tahğından ba
hiale nzifes:n

den istifa et
miştir. Bundan 

sonra levazım Medeni B. 
mlldUriyetine Cevdet Bey ismin· 
de emektar bir evkaf memuru 
tayin edilmiştir. Cevdet Bey bir 
müddet itine ciddiyet ve gay
retle deYam etmiş, fakatlbir gün 
makamında hastalanarak eYİ.ne 
gönderilmiı ve bir gün ani bir 
kalp sekteaile ölmiiftnr. 

Cevdet beyin bu ani aliimü 
dairedeki arkadaşlarını çok 
müteessir etmiş ve yerine sabık 
akaratı vakfiye müdür muavini 
Medeni ~ey getirilmiştir. 
Medenı bey yaşının ilerleme-

sine rağmen tamamile sıhhatte 
ve genç denilebilecek bir bün-
yededir. Fakat tam vazifesine 
tayinden sekiz gün sonra dairede 
iş başında çalışırken üzerine 
fenalık gelmiş, başı dönm eğe 
asbi haller göstermeğe başlamış 
ve sektei kaleple ansızın ölmüş
«lr. 

8 gün içinde 'nlkubulan bu 
iki ani ölüm gizli dedi kodular 
ve esrarlı mükaleıneler uyandır
mışbr. Her kea hu U<l öliim ara
sında ~uhaf bir münasebet 
bıılmakta ve bunu şeamete atf
etmektedir. 

kitapların intihabında ne derece 
müşkülpesen olursa, yardım hu
susunda da o derece cöınert ol
malıdır. İki bin kitaptan hiç ol
mazsa 1000 tane almalıdır. 

Halk kitabı denilince, hatıra 
kurunu vusta zihniyeti taşıyan 
kitaplar geliyor. Halbuki harf 
inkılabı bizi yirmi birinci asra 
doğru götürecek yerde kurunu 
vustaya götürürse her halde doğ-
ru bir şey olmaz. Maarif veka
leti kurunu vuatayı değil 21 inci 
asn himaye . ettiği takdirde 
memleket güıel eserleri bulabi
lecektir. 

Biz rekllm, yapamıyoruz. Çnn
kll reklam ücretleri çok yftk
sektir. Bütün İstanbul matbuab 
reklam hususunda bir müessese
nin koyduğu reklam ücretleri 
bizi korkutuyor. Halbuki bu fi
yat ucuz olsa gazetelerin bir 
sahifesi hergün kitap ilinlarile 
dolacaktır. birçok kimseler bir 
kitabın çıktığından haber bile 
alamıyorlar. Satışa mani sebep
lerden biri de budur. 

Bayi teşkilAtına gelince : Maa
lesef gerek gazete ve mecmua
lann, gekek kitaplenn bugOne 
kadar halledemedikleri en mn
him meıele budur. Biz kitapçı
lar bu sene hep bir araya gele
rek mallanmızı bir dopoya ko
yup bir elden idareyi dlltündük. 
Bazı zengin kitapçılar buna ya
naşmadılar. Çünkü. paraları ile 
rekabet edebiliyorlardı. Küçük
leri ezmek hoşlarına gidiyordu. 

Bu yüzden bütün kitapçılar 
zarar etmiş, binlerce liraları ba· 
yiler elinde kalmıştır. Birçok 
yerlerde de bayi teşkilatı olma· 
dığından kitap gönderilememiştir. 
Hatta .o kadar gariptir ki, bazı 
şark vıliyetleri senelerden beri 

Büyükdere ve bentlerde 
ne masrafla eğlenilir ? 

Fıstılc, stıltan suları, Kara kahya bağı 
lstanbulun en 3'Üzel mesire 

yerlerindendir 

Bentlerden 
Büyükdere ve eOlenoelerl 
Boğaziçinin iki sahiline dikkatle ba

kanlar mutlaka bir ~ahilin çıkınusı karşı-
sında öteki sahilin girintisini bulurlar. 
Bu girinti ve çıkınalarla ( Biiyükdere ) 
ikinci koyu teşkil eder. Büyukdere Köp-
rüden 11,JO mil mesafede olup vapurlar 

löprüden bu iskeleye 55 dakikada varır
lar. Seyaht ücreti birinci mevki gldip 
gelme 46,S ikinci 41,5 kuruştur. 

Şirket postaları aşağıdaki tarife mu
cibince hareket ederler : 
Köprilden ırldiş Rüvük:dereden &eHş 

Sa. Dı. Sa. Da. 
8 7 25 
9 so 8 55 

10 30 10 25 
12 12 5 
13 15 14 55 
14 30 17 
15 30 18 
17 15 19 
18 30 20 
20 80 21 

Büyükdere Boğa;ı:ın tn kalabalık, en 
muntazam mahallesidir. Bur:ıda oturanla-
rın ekserisini memlcketlml;ı:dc bulunan 
ecnebiler ve zengin, nihayet orta halli 

h:ılk zümresi teşkil eder. Cuma günleri 
bütün sokaklar, rıhtımboyu, gazinolar 
hınca hınç doludur. Büyükderenln eğlence 
yerleri iskele üzerinde ve sahildeki sıra 
gazinolarla onun yakınında buluuan de
niz hamamı, çayır ve büyük tur yolu 
ile gidilen sular ve bentlerdir. İskele 
üzerindeki gazinoda fiatlar yüksektir. 
meşrubat 50 içkiler 1 O kuruştur. Diğer 
gazinolar nisbeten daha ucuzdur. Kahve 
10-20 kuruşa içilebilir. Fakat bunlarda 
çalgı yoktur. 

bir manuıra 
Rıhtımdan aynlan yol Fıstık n: 

Sultan sularına ve Kara kthyanın bağına 
gider. 

Fısuk ve Sultan sulan, kendi namla
rile tevsim edilen iki ayn mesirenin 
içinden akar. araba ile yirmi dakika 
uzaklıktadır. Tek atlı c;ekçekler bnray:ı. 
pazarlıkla 75 kuruşa giderler. Su başl~
nnclaki gazinolara bazı cumalar çalğt da 
gelir. Ozaman kahve ve çay 25 kuruştur. 

Karakahyanın bağl daha ziyade 
kendi kendine çalğısız eğlenmek istiyen
Ierin ziyaret ettiği bir mcsiredir. Buraya 
aileler sepet sepet yemeklerile gelirler 
Çayırlıklarda papatyalar arasında koşar 
oynar ve parasız eğlenirler. 

Bentler 
Beyoğluna 56 kilometre mesafedt: 

bulunan bentlere tenezzüh için gidecek-

ler Cuma sabahı gün doğuşunda. otomo
bile binme1idirler. Aksi takdirde dönü~ 
karanlıklarda. tehlikeli ve çok müzfc;tir. 
OtomobJl Riiyükdere şosesini takiben 
iki saatte Belgrat ormAnlanna girer n 
yol burada sık ağaçlarla kapalı dar bir 
patika haline geldiğinden artık otomobil 
seyrüseferine müsait değildir. Bentler 
buradan yaya bir saat ileride ve yedi 
muhtelif yerde inşa edilmiştir. 

Bunların ilçii Beyoğluna, dördü de 
İstanbul• su verir. bir otomobil bentlere 
gidip gelme ( 30 ) lira alır. Mesafenin 
uzunluğu otumobil ücretlerin pahalılığı 
yüzünden bentler kalabalık olmaz cuma
ları tek tük hususi otomobillerile gelen 
ziyaretçilerden başka kimse bulunmaz. 

Yalnız av mevsiminde Belgrat orman
larına sık sık av tenezzühleri tertip 
edilir ve ağaçlıklar arasında ge\·ik, vaban 
domuzu. kurt avlantr. · · 

::3 == ::- : 

inaznunlu daval 23 bir 

Bir mUddet enel tevkifhaneden iki mevkuf kaçmıı, bunlardan 
küçük Haydar. ölll olarak ele geçirilmif, Ahmet Besim diri yaka
lanmııtı. Bu fırardan dolayı, kaçan ve yakalanan katilden yirmi 
altı seneye mahktim Ahmet Besimle, diğer bir kaç mevkufun firarı 
kolaylaıtırmaktan ve vazifede ihmalden sergardiyanla bazı gardi
yanlann muhakemesine dUn on dörtte latanbul birinci ceza mah
kemesinde başlanacaktı. Yirmi üç mamundan yirmisi mahkemeye 
gelmiş, diğer üçünün de celbi için muhakeme yirmi dört hazirana 
kalmışbr. O gün davanın esası tetkik olunacaktır. 

mahdut bir iki kitapçıyı tanırlar, 
yeni eserlerden o kitaphanelerde 
yoksa almazlar! Demek ki bayi 

teşkilatı bir felakettir. 
Hükumetin de yardımı ile bu 

( Lıltfen sahifeyi çeviriniz ) 
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Kimin hakkı vat~ 

Akdeniz muvazenesi 
••••• 

ken İngilterenin tavusutu toplanmıılar ve gelen haberlere 
L ondra konferansı datıhr- 1 içtimaı mllnaıebetile Cinevrede 

ile Fransa ve ltalya aruında göre nim resmi surette araları
bir bahri tahdidi teslibat itilifı nda bahri tahdidi teslihat me
için aynca mllzakere açılmuına selesini g3rnımeğe ba1tamıt· 
karar verildi.~i m~~mdur. Bu lardır. Fakat bu ğ~riifmelerden 
günlerde lngalaz bancıye nazın M. hiç bir netice çıkmıyacağmı an
Hendenon FraDS1z hariciye nazın lamak için bilyilk bir kehanete 
M. Briyan, ltaiyan hariciye nazın ihtiyaç yoktur, gerek ltalyan 
M. Grandi Cemiyeti Akvam gerek Franıız gazeteleri bu 

teşlıillt düzelirse çok faideli bir 
it yapılmıı olur. Belki memleke
timi'Zde kitapçılık bu suretle in
kiıaf etmit olacaktır. 

Harp inkılibından evvel bile 
gençlik ve halk kitapanesi bom
boıtu. Romanlan bir tarafa bı
rakahm, gençlere ve halka ve
recek ciddi, faideli kaç kitap 
aayabiliriz? Binaenaleyh herıeyi 
yeniden yapacağız. 

Romanlar vt: edebi eserler 
yavq yavaı neırediliyor. Bir 
kaç aene sonra boıluğunu kısmen 
doldurabilecektir. Mektep kitap
lan da hazırlanmııtır. Şimdi en 
mühim cihet fikre, ilme, içtimai 
ve ameli hayatımıza hizmet ede
cek eserlerin nelfidir. 

Evveli bliyllk bir ansiklopedi
ye muhtacız. Bu, resmi bir elle 
yapalabilir. l.imleriai sayması çok 
uzun olacak diğer kitaplar için 
telif değil, tercllmenin esas ol
maama "taraftanm. 

Bire fU veya bu kitap IAzımdır 
demek doğnı olamaz. 

Bize berıey lizımdır. Çnnktl 
hiç teY yoktur. On sene 
sonra arap harflerini hepimiz 
unutacağız, çocuklannız ise fim
diden bilmiyorlar. Tercümelerde 
lnıiliz ve Amerikan kitaplanmn 
birinci derece gelmesini, aonra 
Almanca, aaha sonra F ramızca 
ve diğer li1anlann esas tutulma
aını muvafık bulurum. Gerek 
tab'ının nefaseti, gerek mtbıderi
catmm ameb hayata uygunluğu 
itibarile lngiliz ve Amerikan 
kitaplannı hemen tercllme ve 
kısmen adapte ederek ite giri.-
melidir. Bu kitaplar bir hazine
dir. Maarif vekaleti kitapçılara 

yardım etmek Ozere btıtçeaine 

her ıene 100 bin lin koysa ve 
bu yardım bet sebe devam etse 
memleketimiz irfanen elli senelik 
terakkiyi elde etmif, kitaphane
lerim z binlerce kitapla dol
mut olur. 

Yarım milyon lira ile Türkiyeye 
elli senelik bir irfan temini 
çok mudur? 

Benim bu hususta timdilik 
bahsini faideli bulmadıfım bir 
projem vardar. Bu çok kısadır, 

oızami ihtiyaçlanmıza tekabül 
edcek kitaplar taayylln edebilir. 
Bu, bir hayal delildir. Ameli 
bir yoldur. 

Bu meyanda Devlet matbaa-
11 da kitapçılara rakip olacak 
kitaplar basmıyacak, bu projede 
kendisine ayrılacak daha mlihim 
hizmetleri görecektir. 

Aksi takdirde kitapçılar böyle 
baıı bot kaldıkça tandırname 

muallc.rından başka bir ıeyin 
çakacaiı yoktur. 

R. Sını 

noktai nazarda hemen mlltta
hittir. 

(Kotidiyen) gazetesi Fransız 
ltalyan rekabetinin bu manzara
sına işaret ettikten ıonra ara
daki ihtillfın halli için batka 
bir tarzı hareket ihtiyan iham 
geldtğini itiraf ediyor ve en 
muvafık bir ıekik olmak nzere 
bir Akdeniz lokarnosu yapmağa 
tavsiye ettikten sonra f6yle 
diyor: 

"Akdenizde muvazene temin 
için yalmz lngiltere, İtalya ve 
Fransa arasında bir itillf husu
lOne çalqmak klfi değildir; ayni 
zamanda ispanya, Tilrkiye, Yu
nanistan, Yugoslavya da birer 
Akdeniz devletleri olmak hue
bile her hangi bir tecavllz vukuu 
halinde mntekabil muavenet iş-
tiraki vtıcuda getirmek üzere 
mllzakereye davet edilmelidir.,, 

Eau itibarile Franaız gazete
ainin hakkı vardır: İtalya ile 
Frama anamda m'**- _...._ 

lan ihtilaf bir Akdeniz muvv..,. 
zenesi meselesidir. Halbuki yal
mz Akdenizin garp mıntakuma 
mOnhasır bir muvazene bile mev-

. mu babaolaa Akdenizin ıark 
mmtakalannda alikadar olan 
devletlerin ihmali caiz değildir. 

Binaenaleyh Akdeniz muvazene
ıini ıarki veya garbi diye ikiye 
ayıracak yerde bOtiln Akdeniz 
muvazc nesini göz öntbıe getir
mek ve bu denizle her hangi 
bir cihetten alikası bulunan bO
tOn devletler arasında meseleyi 
halletmek en doğru bir yoldur. 
Hatta Karadeniz bile Akdenizin 
bir imtidadı teklinde tellkki edi
lebilir; bu itibar ile Akdeniz 
muvazenesi halledilirken Kara
deniz muvazenesi de buna mOl
bak bir mesele olarak mlltalea 
olunmak llzım gelir. 

Nitekim son zamanlarda Bal
tık denizindeki Rus filosundan 
bir kısmının Karadenize nakli 
meselesinden bahseden bir ta· 
kım Kumanya gazeteleri Kara
denizin bitaraf bale vazedilme
ıini beynelmilel bir meaele 
olarak talep ediyorlar. 

Hulisa dünya milletlerinin ba
yatını yakından alikadar eden 
sulh itleri tetkik ve halledılirken 
M. Grandinin son nutkunda de· 
diği gibi muhtelif memleketleri 

artık galipler ve mağluplar diye iki 
kısma ayırmamak ne kadar li
zımaa bu itlerde bayatlan ve 
menfaatları mevzuu bahsolan 
milletleri de büyük ve kDçOk 
diye ikiye ayırmak ve bllyklere 
bafka, ldlçaldere bqka 61ç01er 
ve usuller tatbik etmemek, bil· 
ikis hepsine a)'Dİ tekilde mua
melede bulunmak okadar lA -
11mdır. 

SUTUNLAPDA 
., SEYı\HA T. 

Neler ıoruyorlar? 
''yakıt,,: •Neleri okuyaca-

ğız?. ismi altmdaki an-
keti açtı açalı, o meuaa dair 
yazılanlann hepsini 1abr aabr 
okumak benim için YU pçil
mez bir it oldu. 

5ayliyene değil, 86yleneae 
bakıyor Ye hiç bir mfltaleayı 

kaçırmıyonıml Bir guete ma
vaffakiyetinden ziyade bir mem
leket meseleli olarak ,az hin
de tuttuğum bu milli ldltD,_e 
davuı, belki ajır, fakat eami
yetli adımlarla ytlrGyor. 

Bir çok zekllann ona emek 
aarfettiklerini gardOkçe Hvi
niyoruz. Ümidimizin ufukban 
genifliyor. Bu emeklerden bir 
netice çıkacapa ınamnaktaa 

doğan bu g6nill ferahlı~ ne 
yazık ki çok aOnnOyor. Şurada 
burada gördGğGm&z bazı all
metler, bu genif lmit afuklan-
mn duru temizlili Gattlnde pulı 
bulut lekeleri gibi beleriyor. 

Vatanın, olgun nesli, paç 
kafalara ilim zevki Yermek, 
onlana kalplerinde irfan oca
ğıma mukaddes atefİDI U)'Ucbr
mıya uir8fll', çareler pefinde 
beyin yıprabrken, acaba o genç
ler, bu aziz emekleri nud kar
plıyorlar? 

Bu ı&al, kaç kere zihnimde 
bir burgu gibi derinlatil.. Yeni 
nemde g6rllen kitap dllfman
hğından fikiyet edecek değilim. 
ıtten buna kendlotlr.ıl• Jı..J.. ._ 

ıörmilyorum. 

Son hareketimizde ilpat edi· 
yor ki elenmİf, kabuklan aynl
llllf öz ve cevher haliae geti· 
rilmit bir ldlt&panamiz yoktur. 
Onu yapmakla yoruldupmm 
bir zamanda: 

- Niçin okumuyonunaz? 
Diye bağırmak, her ,eyden 

evvel, gençlerin bizi, niyetleri-
mizin •mimiyetinden tDPhe Ye 

tiksinme ftrir. Bana yapamaya, 
hakkımız yoktur. Fakat pnçlik, 
kendisini dOflhıen, keacli at
runda hupl olarak didinen 
emeklere karp hllrmet claymua, 
maauızh)dardan nefaiDi brtar-
muı IA:ıam gelir. Onlarm ara· 
mıcla bu me1'ut &kir Ye pil 
aabahınm lflldanm girmiyoruz. 
Onlar blll zenci bir ruh bma
lığı içinde en acayip pylerle 
mqguller. MeaelA ~ okudu· 
tum bir gazetenin ıualler all
tununda, memleketin ayn mer
kezlerinden gelmiı mektuplu• 
verilen cevapları tirdim de 
f&tbm. 

Fatihten, Siwutaa, T......tan, 
Edirne ve İzmirden s-çlerin 
aorduklan, hep 8inema yıldız
larma dairdi. Kiıni Greta e•li 
mi bekir mı olduğunu, irimi 
bunlann hangi filimlerde en çok 
parladıklarını aoruyorda. Eerkelr, 
kız imzah btltOn mektuplarda 
ıinemadan bqka biç bir fCY 
yok. 

Okudum, pfbm, llzllcltlın Ye 
en aonra kendi kendime: 

- Hadi bu çocuklar aormak 
mtlnaHbetaizlijinde bahmayor
lar, ya gazetelerin cevaplarma 
ne demeli? ••• 

COmleaile gamh bapmı 

[ ıt tarafı birinci sayıf amızda [ 
Banlar meyanmda bir llyihada 
iaimlerile mreyliyip mabkmede 
IMdunan •e aynca ifarete lllzum 
glrGlmemiı olan iki ıahit te da
hildir. Çllnkll göıtermiflerdir 
Ye ıhterllenlerin istimaına ka
rar Yerilmiftir. Sonra bunlann 
bir kaamı niyabeten dinlenmiı, 
falrat uul Ye kanuna mubafil 
bir aurette dinlenmiftir. 

Bunların usul ve kanun daire
ainde yeniden dinlenmeleri lizım
dır.Kaide ıudur ki müddei umu
mininde benim de ıahitlerimiz 
YUia bilittifak riyasetten tale
bimiz ilzerine her birimiz pbit
lermize kendi suallermizi kendi
miz auraanz ve benim gösterdi
jim tabitlere aormak ve kendi
lerinden istizah etmek hakkı,hatta 
herkesten enel benimdir, reis 
istene daha sonra 10rabilir, 232-
inci madde b6yle emreder. Bu 
beaim tarafımdan benim phit
lerime kartı mevkümdir, Alel
imum f&bİtlere gelince reis ta· 
lepleri üzerine azanın da surma· 
maa m&aaade verir, bu miiaaide 
bana ela verilir; Yerilebilir değil, 
Yerilir, 233. Şahitlik ettiği hu
lall tenvir Ye ikmal etmek Ye 
mal6mabmn mliatenit olduğu 
balleri llyikile takdir edebilmek 
için tabide IU&I aorulur. Bu hn
klm de mutlak oldupndan bun
da da benim hakkım vardar, 62. 
Şahit dinlendikten IODl'a bir 
diyeceji olup olmadığı mamuaa 
aorulur, 250 

Alil ile vekil vekllet hududu 
dahilinde birdir. İmdi dumlma 
eınasınCla Anliara ma memesin-
de haiz oldujum fU haklan o 
mahkemeye niyabeten bir kısım 
plıitleri istima eden latanbul bi
rinci cezamda da haiz idim. 
Bu mlitemmim bu mahkemede 
verilemedi, sebep olan Ankara 
mahkemeıinin ,anderdiği ikinci 
istinabe YBrakuıncla benim de 
aorabilecejim yazalı olmadığı 

ıhterildL Ankara ilk mahke
me neticesinde tahitlerin din
lenmeaine mutlak surette, yani 
bir kaydtlf&rt olmaksızın ka
rar varilmifti. Bu karar· herine 

· alakadar her tarafa birer isti
nabe ftl'akuı gitmit ve ertesi 
yahut daha ertesi ,an ikinci bir 
iatiDabe ftl'akuı gönderilerek 
yalmz fU IUaller aorulacakbr, den· 
miftir. Ankara mahkemesi be
nim tahitlerime benim hatta ra
dhan IUal aormak hakkım, men
k6a bir emri k•nunl olduğundan 
ben de latanbula filin bildirmiye 
llzum 16rmemif olacaktır. lstan· 
bul ise ben değilim, yazılmıy•n 
bUIUI& ıeçemem diye dliflln
m&t bulunacakhr. 
· Netice ne olmuştur? istinabe 
varakası deiifmekle sual sor
mak zımnında mali tertip etmek 
mlltemmimde kaynamıt ve bir 
talam yanht sualler gelmiftir: 
Suallerden biri ıudur: 

Havclar Rifat Gaziye Mah
mut Eaat bey tarafından ikinci 
ceza heyetinin istifa temayOlle
rini bertaraf etmek üzere 
terfi ve taltif vaitlerinde bulu· 
narak vazifesini IUİ istimal et
tijiaıi yazıyor, doğru mudur? 
V aitte bulunmak vazifeyi aui 
iatimal olmadıpdan bu cilrllm 
illlada dejildir, isbat ebem de 
bir f81 çıkmaz. Vazifeyi IUİ 
iltimel kanun harici bir tey 
Japmakbr ... Ben terfi etti, bu 
kanun baricı idi Ye meaelA reis 
Hamit &. aza Hayrettin B. ._. 

~.ka? 
llyık değildir demİf 11111--

benim yerime beDİID 
ıormanın bir neticesi. .J .. • 

Diğer bir sual: ~~~ 
Mahmut Eaat bey~' 
zateler davasım iırf p-"' 

ranndan dolayı açtırdı 
ondan mıdır, Uyihalat. 
da: 1 - Ben şabıi iib . 
dolayı demedim; 2 - 1 A 

dan dolayı da demedilD~ 
da demedim. imdi bu P" 

ceb değildir. Peki .
me bunu icat mı etti? fW'• 
ali tertip eden her ki~ f"'. 
veya aza beylerden bifl 
hatınnda Mahmut ~ 
nutku kalmıı bu tabi1" 
alınmııtır. 

Orada aynen mevc'- ' 
o bana bunlan isnat 
Benim b6yle bir te1 
yoktur. Varsa göat 
bu da benim yerime 
limi aormanın bir neti 

Bu böyle olmakla 
tahitler dinlenirken o 
nun bana yukanda 
maddelerle bahtettiği 
!arımı kullanabilıeydilll 
gene dllzelirdi. 

it bu kadarla k 
lzmir, Aydın demiryolo 
rD Mr. (Mani Şin) iJI 
Esat B. in bir otelin~~ 
ne dair aadir oulp kat 
betmit bir ilimm i ~ 
dahalesine dair dinlen# 
tem itim. 

Ona sorulmak nzere 
yazılmamlf, ıunlar ıo 
Bundan üç dört ay e·.,.. ... 
riye H. mllatantik N 
•aaıv,.na 50 lira .zam 
ffasada irl<a<Iaşıanl!..d~ ~ 
evvel mi çıkanldi 7 ~ 
yin batı tqtan tata ~ 
Mahmut Eaat bey sırf ~ 
biranndan dolayı iDi rı 
tirdi? Mahmut Eaat ~ 
vaadi ıuretile istifa t 
bertaraf etti mi ? ve 
bitlere - ezcimle mütlıit 
daheleden dolayı, bir 
nin miiddei umumiliğio~ 
lıklarmdan, çekilmif 
zamandan beri nı,,,,,_,_ .. 
allkası olmayan ve her 
dolunun ayn birer ta 
terile yqamıya çahfan •• 
buab duymalDlf, Kad 
mı rilyalannda görme ~--· 
lan halde bunlar ao 
buldaki f&bİtlerimin 
dinlenilmesine karar 
Usul ve kanun harici 
muamele keenlemy 
mahkeme ketfe pd 
binin eksik veya 
muamele yaptığım g& _

11 
den inaba eder. M~ 
buldaki tahitlerme f~ 
cağım: 1 - Mahmut ~ 
hükklmın liyenazi~ 
duhul etmiş midir? 2-' 
Eaat Beyin tetkilib 
nununa mualif b 
bileceksiniz? 3 - il 
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~dllyede: 

"Yarın 
" 

muharrirleri 
Arif Oruç B. , bir ay beş gün hapse mahkum 

oldu, serbest bırakıldı 
Şemsettin Ertuğcul .B. , üç senr on gun hapse 

mahkum edildi 

Yarın gazetesi aleyhindeki hih edilmemiş olması itibarile 
~Uhtelif davaların .rüyetine dün sümmct tedarik görülüyordu. 
~bul ağır ceza mabkeIDesin- Gazetede sahibi,mes'ul müdü-
'o~ devam olunmuş, ondan on rü ve başmuharriri Arif Oruç 
~ buçuğa kadar müdafaa ya- B. yalnız bu iki cihetten suçlu 
~1 llllfbr. Arif Oruç ve Şemset- güriilmüş, Bir m.eb'usa 100000 
n Ertuğrul Beylerin vekili a- lira mı vermişler? Yazısı ile 

lnkat Nuri B., vaz.iyeti tesbit B. M. Meclisini tahkirden ve 
~e tetkik etmiş, her dava etra- iz.mirde tüccardan Apti beyin 

nda müdafaasını derinleştirmiş iflası tesiri ile intiharı etrafında-
Ytıılan şeylerin tenkit ve itmi ki yazıdakı mütalalarla fikirleri 
~6talia beyanı mahiyetinde tehyiçten ve dieer l>eş yazı ile 
0 duğunu söylemiştir. de tehyiçten bereat etmiştir. 
li P.fGdafaa bittikten sonra, reis yazıdan dolayı Arif Oruç bey 

laan Lütfi B., kararın saat ceza kanununun 161 inci mad-
i•lbda tebliğ olunacağını bil- desine göre bir maddenin dcf'-
~llliş, celse kapanmıştır. Fakat, atle ihlali düşünülerek bir ay 
\..~tarın yazılması uzun sürmüş, beş gün hnpsc bu müddete 
::tka bir çok davalara bakıl- muadil meslekte faaliyetten mah-
~tan sonra, tam ondokuzda rumiyete mahkum edilmiş, müd-
'q)Jjğ edilmiştir. eiıetini mevkufen bitirdiğinden 
~ Mahkeme salonu, çok kala- tahliyesi kararlaştırılmıştır. 
A alrktı. Reis Hasan Lütlü, aza Gazetede bizi menedemezsi-
~ım ve Tahir beyler, müddei niz! yazısını neşreden muharrir 

:Umi Cemil B. salona gir- Ertuğrul Şemsettin B.in ıse bu 
~r. ayakta duran samiler ta- yazıda zulüm ~iddet, fenalık 

il~•fından açılan yoldan ağır ağır ısnadil ~ hükmetin manevi 
eri dil h k · e er, yerlerine çıktılar. şa siyetini tah ir ettıği 
Reis Hasan Lntfi B "L"t- noktasından ve Mecliste fevka-

f k ., u en •O llt ve luyam b iade hadise olacag· ıoa dair ver-
ka ku uyurunuz. 

ran .0 yacağım efendim!,, diği imzasile çıkan telefon ha-
·/;. ~edı. Herkes ayağa kalktı. berleri sebebile asılsız ve mü-
~eıa, ekumıya :,......-"'-=-..-.ı~he i haberden c zal dınl-

- Tarafeyn in iddia ve mil- ması muvafık görilhnür, 159 ve 
d•faatını istimadan ve evrakın 158inci maddeler mucibince hü-
1-tbikinden sonra icabı düşü- kiımeti tahkirden liç sene ağır 
rıtıtda ve konuşuldu. Kararda hapse mahkum edıliniş. cezasına 
:a:.:dei umuminin bir davalar- tebyiçten bir ay zammolunmuş, 
ıa.. ta~epleri ve müdafaa hü- 25 lira ceza alınmasına karar 
nıelll edıierek, neticede 20000 verilmiş, cürümlerin birleşmesi 
Mecll:':'1n açıkta kalacağı ve dolayısile de ceza biraz indiril-
••luıe uıl fevkalade hadiselere miş, netice üç sene, on gün, 

o aca... ki d k hapis sekiz lira olarak tesbit fon b gı şe in e i tele-
hunl aberleri kaydedilerek, olunmuştur • 
he arın Nas üzerınde tevhidi Karar, müddei umumiJiğin 

k 
Yecaııı nıu • örfild'. - .. .. talebinden bir noktada farklı-

n. le cıp g ugu çun- d i d u ıa ır. zmir eki intiharın hüku-

bul Dıen memur ve müstehlik Unan h metin mali siyaseti ile alika-
'çıfa v alkın 20000 memurun dar gösterildiği kaydile, müd-
dU. çıganlacağmdan heyecana dei umumilik bunu asılsız ve 

b,d~~~eri, ~eclisin ~evkalade müheyJİ\! bulmuştur. Mahkeme 
l'İlli d e sa ne olacagı habe- tenkit ve ıahsi mütalea mahiye-
h-ık e •eciyei irfanı mütefavit tinde görmüştür. 
L ... ~raıında nasıl telikkı 'edi- Kararın esbabı mucibesinde 
~egı m "b' )tı&lı ucı ı mülahaza olduğu " Bir heyeti içtimaiyenin nef'ü-
!llub Y~r, bunlar hem hakikate kArına hadim mahiyette tenki-
"'l •lif netriyat olarak kabul "\l.tı dat, serbestii kelem, hürriyeti 
t,d.u·yordu. 20000 memur ha- matbuat hukuku tabiiyeden, ha 
f~ıınde mürettip sehvi müda- raret ve merafeti tenkide· ta-
Qiı da Arif Oruç beyin beş hammül zaruri ise de bunun 
de llnda serbest bulunduğu hal- derecei vücubunu tecavüzle İna-
n' 20000 memur haberinin o neviyatı içtimniyeyi kesrü imate 

nkn nüshada 2000 diye tas- mahiyetinde ileri gitmek icap 

Pazar 

Dm 

etmez,, denilmektedir. 
Müddetini ikmal eden Arif 

Oruç B. biraz sonra tevkifanc
den serbest bırakılmıştır. 

Çalma intihalin 
Türkçesidir! 

VilAyett.e: 

Muhittin 8. Ya
lovada 

Yolların niçin sür'atle ln!a 
edilmedinı arattırilacak 
Vali vekili Muhittin B. dün Yalo· 

vs.ya gitmiştir. Ayni zamanda Nafia mü
hendisi Bahtiyar B. de Yalovaya gitmiş
tir. Bahtiyar B. Yalova yollarının in~a

sında gösterilen terahinln esbabını ma
hallinde tahkik ededektir. 

Vali Beyin bugün avdet etmesi muh
temeldir. 

Karnında oin varmıt 1 
Dün 25 yaşlannda bir adam Vali 

muavini Fazlı Beyi zivaret ederek de· 
miştir ki : · 

- Benim karnımda cinler periler 
\'ar, beni rnhatsız edivorlar. Korkuyorum 
da.. Beni tahtı muhaf~zaya alın .. 

Bu adam tahtı muhafazaya alınma
sını isterken tahtı mü~ahedeve alınmak . ' . 
uzere tımarhaneye sevkedihniştir. 

Mzszr seferlerine 
yakında başlanıyor 

Se ·r· efa\ıJ idare i tarşfından lstabul • 
Jzmfr - İak'enderye ..-uında bir posta 
tesisine karar verildiğini yazmıştık. idare 
tarafından bu hususta yapılan tetkikat 
bitmiş ve 8eferlere ı 5 haziranda baılan
ması kararlaştınlmıştır. hlcenderivede bu-
lunan işletme müdürü Burhan~ttin Bey 
tarafından bir Türk taciri acenteliğe in
tihap edilmiştir. Mısır hattına Gülcemel 
va İzmir \'apurlarının tahsisile 15 günde 
bir sefer yapılması kararlaıtınlmışur. Bu· 
na nazaran vapurlar evvelce Rizeden 
kalkacak ve Karadenizle İzmir lımanla
nn:ı uğradıktan sonra Portsaide gidecek
tir. Burada bir gün kaldıktan sonra ls
kenderyede Kahire trenine intizaren iki 
gün beklenecek ve sonra ayni tarikle 
Rizeye dönecektir. 

Galaf4 post11nesindeki 
hadise tahkikatı 

Galata postanasinde 4000 liralık bir 
kıymetli mektubun kaybedilmesi şeklin
de bir suiistimal tahkikatı ile meşgul 0 • 

lunduğunu yazmışuk. Bu husustaki tah· 
kikat ilerlemiş bu kıymette tahvilleri ih
tiva eden bu mektubun Beruta gidecek 
yerde Atinaya günderildiği anlaşılmış ve 
tahviller geri alınmıştır. Tahkikata devam 
ediliyor. 

ipekli kuma~ mutehıusuı 
I laber aldığımıza göre lş bankası 

Dursada kendine ait olan ipek ima.U.tha· 
nesi için A \'rupadan air mütehassıs ge
tirmeğe karar vermiştir. 

itizar 
"'Utanmu adam,, ve "Cennet fedai

leri,, tefrlkalanmız mündcricatımızın çok
luğuna mebni bugün dercedilcmedi. Ka
rilerimizden özür dileriz. 
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Takdir varakası kazanan 
okuyucularımızın isimleri 

mektepten l 6 13 - Eyup orta 
Doğan B. 

14 - Eyüp ilk mektebinden lh~an 
Avni H, 

15 - ı~tanbul Ticaret müdürlüğü 
mumeyyizi Nuri bey oğlu Ihsan Nuri B. 

l 6 - lstanbul Erkek Ameli hayattan 
J24 Nejat H. 

ı 7 - Halıç Kfttip Muslahatrin 
mahallesi Fethiye kapısı sokak No. 
12 de Zahide Hü~eyin H. 

J 8- Nişan taş 15 inci ilk mekteptden 
Nerman Asaf il 

19 - Erkek 1 la yat mektebinden 
9 Nuri B. 

20 - Üsküdar orta mektebinden 
401 Doğan B. 

21 - Y~ilköy istasyon caddesi No. 
90 da I Iermine H. Rafailyan. 

22 - Bursa hoca Ali zade ilk mek· 
tebinden 333 Fikret B. 

23 - Istanbul Samntra civan demir 
volu caddesi No. 26 da Akif B. 
· 24 - Erkek muallim mektebinden 
768 Hasan B. 

25 - Bursa orta mektebinden 205 
H. Fethi B. 

26 - Ordu. Ismet Paşa ilk mekte· 
binden 144 Enise Ibrahim B. 

27 - Edirne : Namık Kemal mektebi 
beşinci sınıftan 239 i\1ehrnet B. 

28 - Sen jorj mektebinden 32 i\1. 
Hamid B. 

Emanette: 

Bu vesile ile •.. 
Seyyahin kongresi münasebe

tile Emanet şehrin göze çarpan 

kirli yerlerini temizlemeğe ve 
bozuk yerleri tamire ehemmiyet-

le devam etmektedir. Alayköş· 
künün karşısındaki kaldırımlar 
asfalt olarak yapılmaktadır. Aya

sofya meydanındaki pislikler de 

yakında kaldırılacakbr. 

Ekmek 
Araya bayram girdiği için on 

beş günden beri ekmek fiatına 
nark konmamıştı. Nark komis

yonu bugün öğleden sonra top
lanacak, ekmek ve francala fiat

lanm tesbit edecektir. Ekmeğin 
biraz daha düıeceği anlaşılmak
tadır. 

Yeni dispanserler 
Hazirandan sonra Emanet ta-

rafından iki yeni dispanser 

29 - Ortaköyde iskele caddesinde 
J 8 numııradn Vasıl Slavof B. 

30 - Ankara Gazi ilk erkek mek
tebi 4- J den 65 .Medih B. 

31 - Topkapı ~1altcpe asker1 lisc:.ı 
sınıf 7 ıubc 4 ten 2408 Mitatlbrahim U. 

32 - Eskişehir Şimendifer aile mek
tebi sınıf 4 ten l 69 Sungur B. 

33 - Ankara Gazi ilk erkek mek
tebinden I l 5 N'ecdet B. 

34 - Erkek Ameli Hayatten 18 
Cemal B. 

35- Selçuk san'at mektebi 9 l\1eliha 
H. 

36 - 23 üncü ilk mektep 241 Fe-
riha Il. 

37 - Eski~chir orta mektep 1-2 den 
186 Aıiı B. 

38 - Arnavutköy'ünde Kosti Stav
ridi apartımnnı numara 2 de Selim Ami 
Bey. 

39 - Kütahya Gazi ilk mektep 
ikinci sınıftan 109 Selman B. 

40 - Ayaspaşa Tayyareci Fethi B. 
ilk mektep sınıf 2 den 33 Şadiman Fık

ri}"e Hanım. 

İsimlerin arkası 
yarınki sayımızda 

Kadıkd) KıışJlli lllLA L tiyatrosu 19 
mayı" pazarteel 21 çarşamba akşamları 
komik Cevdet B. temsilleri K:ırakaş l~f. 

dram heyeti lıirlikte dram komedi var
yete teganni duhuliye l 5 kuruştur. 

Bu akşam 
Slnemala:- ~ 

Alkazar - Monte Krısto 

Asri - Aşk yüzünden hırsız 
Beşiktaş Hilal-Gençlik çılgınlıklar 

Ekler - Son emri 

Elhamra - Parisli §arkıcı 

Etuval -,Esrarengiz suvarl 

Majik - Müthiı Aldini 

Melek - Brodvey kuklası 

Opera - Paris kızlan 

Şık - Memnu saadet 

Bar ve Müzikholler! 

Garden - Naneli Balet , Bekefı, 
Vantura 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize 
' 

ve Lidina T arsov 

1 

açılacacakbr. ..-----------====::.: 
Bunlardan birinin Kadıköyünde ( v U K u A T ) 

olmasına karar verilmiştir. Diğe- __ K ___ k _______ .,,, 
:;,:•ri henüz tesbit edilme- ıs ançlı k 
Emınet yıldızdan kurtulmak 

istiyor 
Bir koca karzsın1 

bıçakladı 

Mayıs 
1930 Zilhicce 

l :H8 

lki doktor arasındaki datJada =============1 
dün Etıbba odasi divan 

1 
bir ananeye naıaran her hasta için etüd 

Emanet Yıldız mukavelename
sinin feshini istemektedir. Bu 
fesih ifile elyevm Ankarada bu
lunan Emanet muavinlerinden 
Hamit Bey ayrıca meşgul olacak
tır. Mukavclenamenin feshinden 
sonra Emanet az bir ücret mu
kabilinde Yıldız bahçesini park 

Halıcıoğlunda kıskançlık yü
zünden feci bir hadise olmuş
tur. Turıucu mahallesinde otu
ran Seyrisefain amelesinden 
Vanlı Ahmet çavuş zevcesi Şe
rifeyi meçhul bir şahıstan kıs
kanmaktadır. Evvelki gece gene 
kalga etmişler, Ahmet çavuş 
bıçak çekmiş, Şerife Hanım ba
ğırdığı için ev sahibi. Hatçe ha-

Cone,•n cA 
.A Oluıu: 4,40 - bairp : T!J,22 
., .Sfln rlNI.. -·· 
~UfU : 1.80 - baiı1ı : 8.20 

s~ Namaz vakitleri 
ı,12 ôtt. İkhıdl Aktam Y ateı İmaak 

1z.1o ıe,oe ı9.2j 21.13 2.34 

8 
BugQnkO hava 

al ~el'1ı 'ÜZgdr lıafif lodos hava 
il/utlu olacaktır 

dinlenildt otopsi hak!..1 tedavi eden doktora aittir. 

Dr. Kı1zım İsmail B. tarafından, bir Khım İhsan B. in Ihsan Hilmi Beye 
etüd meselesi sebebile hakkındıı. Etibba sormadan bu etüdün neşri, doğru olma
odası haysiyet dhanına vcrdiğ. i::.tidada mışıır. İhsan Hilmi Beyin istidasındaki 
"Tıbbi çalma,. tabirini kullandığından "çalm:ı,, tabirine gelince, bu intihal ke
Dr. İhsan JJilmi il. aleyhine açılan ha- limesinin Türkçesidir. ,, 
karet davası. dün Beyoğlu ikinci sulh HiU.liahmer reisi Ali paşa, Dr. Behçet 
cezasında rü'yet edilmiş, şahitler dinle- Ekrem, Tevfik Recep. Hasekinisa serta 
nitmiştir. b.bi Esat,Haydar İbrahim, FahrettinKerim 

Şahit 1erden oda reisi Te\fik Salim iller de ayni şekilde şahadet etmişlerdir 

Pş. söyle deml~tir: muhakeme Ihsan Hilmi B. in asistanının 
- Eskidenbcri tıp Aleminne mevcut celbi i\in 30 mayısa bırakılmışbr. 

halinde halka açacaktır. 

Adliye müsteşarı 
Ankaraya gitti 

Bir müddettenberi şehrımizde 
bulunan Adliye müstaşarı Ferit 
B., dünkü trenle Ankaraya 

gitmiftir. 

nımla oğlu Niyazi imdada koş
muşlar ve kavga arasında ikisi 
de yaralanmışlardır. Şerife ha
nıma gelince vücudu delik de
şik bir halde ve ümitsiz bir suret-

te Balat hastaııesine yatırılmıştır. 



18 Mayıs 1930 

1 Morn lekot haborlorl 

Urla cinayeti 

DÜŞKÜNLER:3 
Oğul 

Kaymakam Talat B. 
rüşvet mi vermiş?!. 

Mühim bir ihbar 
İzmirde çıkan Hizmet refikimiz 

yazıyor: 

" Urla hAkimi lhsan Ziya Beyi öldUr· 
melde maznun dört şahsın agır cezaya 
verildiklerini yazm~tık. Bagün de dava· 
nın rüyetine devam edilecek ve Urladan 
gelen bfr çok şahitler dinlenecektir. 

rra;-==;a'd;b~~;ı=;;ı;;,=~ ı• 
!1 Karadeniz ~ 1 Muntazam ve Lüks postası ,~ 
;ı 1• N 0·· N u .. vapuru ıs 
~ Mayıs 

Seyrisefain J 
• rü b•Clf1d8 Merkez acentesi: Galata Köp .... 

Mah· 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi: 

0 
mudiye Hanı ahında İstanbul 2;!--

Yazan ı Sadn Etem. 1 PAZAR günü akşamı = 
: Sirkeci rıhtı- H İZffiİr - Marsin sürat postası 

(KONYA) vapuru 20 MaY15 

12 de Galata rıhtımından hare· 
Aynanın önünde parçalanırca

anıa SOJUDuyordu. Manto bir 
koltuğun a.t.ünde utanmış gibi 
batını billdn. Konbinezon bir 
köşeye fırladı, çoraplar iskem
lenin kenarından sıntb. 
Kadın çmlçıplaktı. Ulu orta 

meydana çıkmak istemiyordu; 
bundada Mis Molliye benzemek 
istiyordu. F otograf çı F aha metin 
duruşundan bir şeyler anladı, 
yanm artın kadar albn ıansı 
bir kumaş parçası getirdi. 

.. _ Mis Molli de bu resim
deki pozu alırken bu kumaşı 
heline ıardı... Diye söylendi ve 
objekiliin başına geçti. 

F aha•et objektifin onu ne 
geldiği zaman hakikaten cicileş
miş, hakikaten emsalsiz bir şey 
olmUfbı. 

Fabametin ne körpe vücudu 
vardı. Beden:.uzı hatları henüz 
incecik, derisi gergin bir yılan 

gibi kıvrak. GöğsllnU ellerile 
kqıyor. Kalçaları genifliyor. 
Sonra tekrar tekrar süzülüyor, 
perdeler arasında kayboluyecdu. 

Objektifin önllnde bpkı Mis 
Molli gibi durdu. Onun gibi 
bakb. Sonra aklına bir şey gel
miş gibi: 

"- Ah dedi tek gözlükle ne 
kadar glizel ıey ... 

Aradık taradık fakat bir mon· 
del değil bir cami bile bula
madık ..• 

Resim böyle çekildi. Ben gi
diyoruz zannettim töyle ilerle
dim... Sacit tc yliriidü. F ahamet: 

. - Sacit, dedi, bir tane de 
ıen çektir ... 

Bu sefer objektifin kartısına 
Sacit geçti... F abamet ona iste
diği pozu veriyordu. 

- Canım fÖyle dur. 
- Kolunu biraz sağa çek ... 
- Ha töyle. .• gözlerini bana 

dik .. 
Olmadı... O ne tuhaf 

duruş o .. 
Sacit içine gene o m&tbiş 

~üphe dQştU. Gözlerinden belli 
idi ki: 

" - Bu kadın beni Hikmete 
benzetmek isteyor. Birdenbire: 

• - Benim aldığım poz daha 
iyi senin sevdiğin pozu başka
ları vaktile almıf ... 

" Hayir benim dediğim ola
cak... Benim istediğim pozu ala
caksın ... 

Sacit Fabametin istediği pozu 
aldı ve resim çekildi. 

Sacit bize doğru yürürken Fa
ham et bana: 

- "Siz, dedi, gazeteci misiniz? 
söyleyiniz de benim resmide Sa
cidin resmini de yan yana Mollinin 
ve Hikmetin kilerin yerine assın .. 

" - Peki dedim, derhal sl>y
lerim. Sonra Fahamet yavaıça 

kulağına fısıldadı : 
.. - Sacit beni çok •Yiyor .. 

Amma bilmezsiniz nekadar öp8· 
yor. Hikmet ~rslbı ! ... 

" - Siz tabii bunları ona an
latırsınız... O görslin gününO 
bakalım hangimiz pifman ola-
cağız .. 

F aham et bana bu sözleri söy-

lerken kendisine öyle bir çeki 
düzen veriyordu ki, onu ğörenler 
artık Hikmetle alikadar değilmit 
zannederdi. Halbuki böyle bir 
küknm veren aldanır. F abam et 
böyle sözler söylemesine rağmen 
bir saniye olsun Hikmeti ve Mol
liyi aklından çıkarmıyordu. Mol
liye kızıybrdu Ye bu kızgınlığını 
saklamağa lüzum görmiyordu. 
Onu açıkça söylüyordu. Halbuki 
Mis Molliye hiddeti, Hikmete 
olan alakadan doğmuf tu. Molliye 
kızmak için Hikmetle alakadar 
olmaktan başka bir sebep yoktu. 
Böyle olduğu halde Hikmeti sev
miyorum diyordu. Bu manasız 
bir ıeydi. Fakat bu kadına bunu 
anlatmak. 

- Hanım sen Mis Molliye kı
zıyorsan Hikmeti seviyorum de
menin Mı dakikada imkinı yoktur. 

- Her halde o pişman olac~k 
dedim .. 

- Sakın buna imkan var mı 
der gibi gözleri açıldı .. 

Dişan çıktık... Ben aynldım 
onlar bir otomobile atladılar 
otomobil taksime doğru yollandı. 

'f 
Tele fon çaldı: 
- Allo .. 

Dün bu hadiseye mütef erri olmak 
üzere dikkate şayan bir haber daha 
aldık. Ve şöyle tesbit ettik : 

Urlada oturan Piriştine muhacirlerin
den Fettah oğlu Abdurrahman ve Hay· 
dar efendiler, ellerinde 300 lira olduğu 
halde Urla adliyesine müracaat ederek: 

- Biz Ihsan Bey hsdisesinde şahit 

bulunuyoruz. Bugünlerde mahkemede 
dinleneceğiz Urla kaymakamı Tal!t Beyle 
arkadaşlarından ve ileri gelenlerden dört 

zat bize gelerek: 
Şayet - dedile - bildikleriniıt mahke

mede sövlemezseniz, size bin lira vere· 
ceğiz. i°Şre peşinen 300 lira.. Bizim 
istediğimiz şekilde şehadctinizi gördük
ten sonra mütebaki) i de alırsınınız. 

Bu teklif kar~ısında vicdan azabı 
duyduk. Haber veriyoruz. Ne yapmak 

llzımsa yapınız. 

Urla adliyesi bu mühim ihbar karşı
sında derhal tahkikata başlamışnr. Maz· 
nun mevkiindc bulunanlar verdikleri ilk 

ifadede: 
- Hayır, biz bu parayı maznunlar 

lehine şehadette bulunsunlar, diye ver· 
medik. BilAkis İhsan Ziya beyin hakikt 

katillerini bize söylemeleri için verdik. 

• tt 

İ mından hareketle Zonguldak, i 
!( İnebolu, Samsun, Ünye, Or- ( 
i du, Giresun, Görele, Iraklı ! 

ve Rize iskelelerine azimet ( 

t . e 
ketle Çarşamba sabahı ınıır 
gidecek ve akşamı İzmirdeJI 
hareketle Antalya , AlilYe' 

ve avdet edecektir. i Mersine gidecek ve TaşucCı 

ı 
Tafsilat için Sirkecide 'İ Anamor , Alaiye , Antal~~ 

Mesadet hanı altında acenta- 1ı: 1 Kuşadası, lzmire uğnylfY 
lığana müracaat. ,1 gelecektir. . .ı._.;.;.... __________________ ~ 

İl Telefon; lstanbul 2134 g T b b' · · f 
= =====--=======•::==--=--====-.:=:::::ı======::= ra zon ırıncı pos ası 

( l Z M 1 R ) vapuru 19 Mıf 

DlinkD sayımızda bir tertip ve 
fashik hatası olarak bulmacamızın 

tarifnamesi eksik olarak çı~mıştı. Bu 
bulmacanın günün hadiselerine şiddetle 
al4kadar olıJ§U, halli içi,, birçok oku
yucularımıza yardım etmiş olması 

melhuz ise de, hata /!tne hafadır. Af 
diliyor, tekrar aym bulmacayı 11tri-
yoruz. 

Pazartesi 12 de Galat' 
rıhtımından hareketle lnebolO. 
Samsun, Gireson, TrabıoDt 
Rizeye gidecek ve Sürmeııe 
Trabzon, Tirebolu, Giresollı 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebo!O 
Zonguldağa uğnyarak gele' 
cektir. 

Hareket gtinü yük kab~ 
olunmaz. 

Ayvalık sürat postası 
0 ( M E R S 1 N ) vapuru 2, 

Mayıs Salı 17 de Sirketl 
rıhbmından hareketle Gelib~ıt 

Demişlerdir. Urla adliyesi maznun 
mevkiinde bulunan kaymakam TaU.t 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• 
Çanakkale, Küçükkuyu, EdreJP" 
Burhaniye, Ayvalığa gidec~ 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Albnoluğa uğnyar~ 

bevin i~tintakan ifadesine müracaat et- 2 • .--·= 
m~ğe salAhiyeti olmadığından evrakı 3 
11.mire göndermiştir. Üçüncü istintak 
daire&i, alAkııd:ırlarıı. dascdyc kcsmi tir. 

Cumartesi gününden itibaren bu mesele· 
nin de tahkik \'e tetkine başlanacaktır. ,, 

gelecektir. 
Gelibolu için yalnız 

alınır, yük alınmaz. ~ 

f - Allo Ben Madam Neri... 17 Mayıs 930 ' [Defterdarlık 11&~ 
Ric~ ederim Sacit Beyi gör- Borsalar 

dünüz mU? 
(Bitmedi) l l 

Beykoz çayırmda 2 diş bud•: 
1 kavak Tokat ormanında 3 ~ 
vak ve 30 çam ağaçlan (d~' 
rilmiş) vardır. Bunlar 20 ~ 
müddetle mllzayede ile satıl~ 
caktır. ihale akebinde bed 
defaten nakten teslim ed~ 
cektir. Taliplerin 4 haziran ~ 
çarşamba günü saat 15te BeY 
mal müdürlüğüne mnracaatlaıf!:a: 

.·e ••••• "'wwww-.. 111'!!&.•ıın11w .. w11111waınc!!l!Anııınııı~ •• :::::mm:::::~~: 1----------------~~--I L!;.-!;;;m;;;:;::::-.~~~mi:~~~~ 
H SELANiK BANKASI i~ Aetldı Kap•ndı 

il 1888 dt- . lesıs edılnıi~tir 1 lngiliz lirall Kr. 
•• 1 Kamb yo 

f:SERMA YE.Si 30,000,~ FRANKH • T.r. mukabııı noıar 

Bugi1nka bulmacamız 
Soldan sağa : 

I - Meşhur bir şekerci (9). 

2 - . 
:: Merkezi umumt. Iıtanbul !i 

!iTürklye şubelerifi 
i~ Galata, fstanbul, lzmlr, Samsun, ~ 
:: Adana, mersin. 1 
H Yunan5tan şubeleri .: 
1 Scltnik, Atina, Kavala 1 
B Her türHi banka mnamelltı 
İ itibar mektuplar~ her nevi akç 
~ üzerinden I hesabaO Cariye, çek n 
:! amamelltı . I! 
il::.m ::::::.ı 

Ticarette muvaffakiyet yal
na~ İf bilmiye değil, mües

sese yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına da bağlıdır • 

ORHHn BfY unnı 
TEKMiL 
veya: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor .. 

ANKARA CADDESİN
DE V AKIT YURDUNA 

MÜRACAAT EDİNİZ. 

.. .. Frank 
ı.ıret .. • Belgı - • Drahmi .. .. ts. Frank . • Len .. • Florta 

' • ICuron 
" • St11n1 
• • Pe:ı:etı , 
" • Mark 
• • Zloti 
" • Pengö 

to Ley l'.onı, 
t Türk lirası Dinar 
•· Çe"oneç Kurns 

Nukut 

ı fsterlln CfnKlllı) 
I Dolar (Amerika) 
O Frank [Fransıı' 

:!O Liret [halya 
O Frank 1 Betçlta] 

iO Drahmi (Yunan) 
O Frank [l~lçreJ 

,O Leva !Bulgar] 
ı Florin [l"dement] 

lO Karon [Çekoslovak 
1 Şthııı [Avusturya] 
ı Peıeta (İ!panya) 
ı RayşmartfAlmanya 

ı Zloti !Leblstanl 
1 Penıö tMacariS!la] 

20 Ley [Romanya] 
O Dinar IY11ıoslovya) 
ı Çeyoneç 1 Seryıt 

Altın l 8orsa 
Meddlye harici 
Ban\:no 

24o!I• 

ıcaret ve zahire 
flallar Ticaret boraa.11 klUblunuımUltı 

tarafından nrllmı,tır 

Okkuı 
AaaaJ Aaprf 
K. P. L P 

3 - Değnek (4), faziletli (S). 
4 - Ayrı (4) . 
5 - Dar bir yer (6). 
6 - 2 (3), beyaz (2), rabıt edatı (2) • 
7 - Kıskançlık (5). 
8 - Beygir (2), köpek (2). 
9 - Gürültü (3), hayır (2). 

10 - Bir eğlence yeri ki son günlerde 
bir çok kavgalara sahne oldu (6). 

I I - Sille (5). 
Yukardan aşağı: 

1 - GAvei z:ılim (11). 

2 - • 
3 - Zabıta (5) hak (3) 

4 - • 
5 - Hayvan evi (4). 
6 - Fiyaka (4). 
7 - Fena söz (5), eli kazalı (5). 
8 - Düşmanlık (6). 
9 - Bayağılık (7). 

10 - Bir hayvan (4). 

11 - Bir Fransız artistinin ikinci ismi 
(3), gemi kumandanı (6). 

Ademi iktidar 

~SATILIK HiSSELi KÔ~ 
VE ARAZI - No. 2, uzun Y 

yır caddesi, Küçük Çamlıca, ~ 
küdar 11 O dönüm arazile baod

1 
köşk ile aynca mutbahlı 2 ' 
nın 3840 hisseden 1624 hi~> 
sablıktır. Mezkfır hissenin b~ I 
def'aten verilmek şartile tcll' 
min edilen kıymeti 2664 lir• /. 
Sataş muamelesi aleni müz•~o 
ile 7 bazıran 930 cumartesi s:.,, 
saat 14,30da Defterdarhkt• r 
pılacaktu. (H-161) fi~ 

lf lstanbulda 40 lira Ya1° tef' 
56,45,40 lira maaşlı memuriyet-~ 
talip olanlar arasında nııtY' ~~ 
22 inci perşembe günü milsllb: JJ' 
imtihanı yapdacaktır. Talip 0 :t' 
ların dördüncü şubeye mUr•c• . 
la imtihan şartlannı ağreıı~t· 

karşı en müessir dava Servoin hapları- evrak ve vesaiki lizimeleriPI ' 
d 

vt 

Bel gevşekliğine 

dır. Deposu; istanbuldıı Sirkecide Ali mayıs 930 saat 16 ya ka ar ııııı 
meleri lazımdır. lmtihao~8 ys· 
vaffak olmak kafi değildır· 

1 
b' 

pılacak tahkikabnda nıat u 
muvafık zuhur etmesi şa~ 

Riza merkez eczanesidlr. Taşraya J 50 1 kuruşa posta ile gönderilir. lzmirde Irgat 

pazarındaki T rabzondn Yeni Ferah ecza· 

nelerinde bulunur. . / 

Istanbul kadastro heyetleri reı5 

liğinden: , 0~. 
i!~~ş:t, 12 7,S 14 Istanbulda Alemdar. Çelebi oğlu Alftaddin, Emlnsinan, Büyükadada '\ !lı~diıııı 
Stınter ıı s 12 20 mahalleleri dahilindeki gayri menkul mallann kadastro muAmeleleri ikına 
~ Zahireler _ Jj 20 ve defterleri tanzim kılınmıştır. çapl•rı 

Çavdar 
8 7.~ 0 

Bu mahallerde gayri menkul mallara mutasarrıf olanların senet ve. d J,c'ıı 
ArpA s 35 almak üzere iki ay müddet zarfında pazar 'e çarşamba günlerinden blrın :C1' 
~·~·;~~va ' 30 " bulda birinci ve üçüncü ve altıncı heyetlere ve Büyiıkadada kadastro 

-iıiiiıiiiiıl._ _________ .;ı_ müracnat eylemeleri. 

1 



t~,,~~M..;.;a;;.:.h..:.;;k~e:;.:.n.:-.:ı.;e;...~v;...;;e~-.ı c~r-a~~i~ı_a~n_l_a_r .. ı __ __.] ~)f'I 
h'lenkul malların a91k Sulıanahmet 4 üncü sulh mahke- Umum Ayakkabıcı San'atkaran 

7 - VAKiT 18 Mayıs 1930 --

~ KflDıK~J i8Kf lf OZf RiHOf Ki~ 

lokanta ÜBZİDO ve ~BJOt Hile ~ans salonu 1814 b •f'tırma ilAm mtsinden: 1?,oopratifinden : 
: " il/ 4 üncü iua memurla/un- Milddei gümrükler umum müdürlüğü Koopratif hissedarları19-5-930 
.\çıJc vekili avukat Sım Bey tarafından müd- pazartesi günü saat 14 te Çar-

lrtırtna ·ı dei aleyhima lstanbul çarşılı handa Kalma k d d Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile fstanbulda 
bulunan salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cibetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
mcıhur Hüseyin Ka.ymof Bey .riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 

ıı:ı-ı..._ 1 . ı e paraya çevrilecek N h Ef d"I . . d ··s mu şı apı a cemiyet merkezin e 
~• 1ıı.u ü ve 'a um en ı er zımmenn e ru u 1 !ahilb n ne olduğu : Tevsii Jnti- alelade içtima akddeceklerdir. 

~ h. ane ve derununa cari nısıf şehbenderiye harcı olarak tahakkuk etti- R . k • 'd 
Ca,.1.... rilen 15 liranın tahsili hakkında ikame uznameı müza erat heyetı ı a-
•ne.ı tnenkullin bulundu~· mevki, eylediği davada müddei aleyhima namına re raporu, heyeti idare intihabı 

...., Sok bu tastir kılln1n celpnamede ticarethanelerini b·1~ k t• tan. ,"•· •.ıı. • numara51 ; Boğaziçi, ı ttnço ıraa ı. 
ıvu bundan onbeı gün mukaddem set ettik-

'o. rgun caddesi esld 20 yeni !eri ve binaenaleyh i~ametgAhlarının meç· 
"''tlkdir ı bul bulunduğu mübaşir ve heyeti ihtiyariye 
ı )'ii~ • 0 tının kıymet : Sekiz bin ı 

Sullanalımei 3 üncü sulh huku 
hakimli/inden: 

f stanbulda Asma altında 9 
numarada iken ikametgahı meç
hul hacı Mihail evlatları tara· 
fma: 

dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, 
)anma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için 

verilebilir, müdüriyete müracaat olunması. 

nişan

kiraya 
~nı:. Yirın· "k tarafından verilen meşrubattan ıınlaşı ma; 
~'lltır. 1 1 1 lira otuz dol..-ıız buçuk sına mebni bir ay müddetle ildnen tebligat 
.\ıtırn:ıın icrasına karar verilmiş ve icrayi muhakc
btıt 4 .. ın Yapılacağı yer gün, saat : meleri 26-6-930 perşembe günü saat 15,5 

'llıtttesı 1~~~ icra dairesinde 21-6-930 ğa muayyen olduğundan yevmi mezkOr 
lıh..I ...._ 4 1 A 16 ya kadar. ve saatte bizzat veya tarafından musaddak 
~~llıesı bu gayri menkulün arorma vekil göndermeleri ve aksi takdirde hık-

Mildllrlpei 

211 t<: I0·6·930 tarihinden itibaren larında gıyabl muamele icra olunacağı 
~hı o. ile lstanbul 4 üncü icra da- malômlan olmak üzere i!An olunur 

ttJ..n rtıuayYen numarasında herkesın 

Avram efendinin senetle ala
cağı olan 300 Türk lirası hak
kında açtığı davada ilanen ya
pılan tebliğata rağmen 13-5-930 

lstanbul Posta ·ve Telgraf baş ınü-
lürlüğüııden: 

,~csı ·. 
'da ıçın açıktır. llftnda yazılı 

~bn n fazla malOmat almak istiyen
•rtsu!artnırneye ve 29 ·21 I dosya 

licıir. rtıernuriyetimize müracaat et-
L, 

~h kJ l\rtJrmaya iştirak için yukanda 
~lcc ~~etin yüzde yedisi teminat 

eıq[r, 

~~ip Baklan tapu sicillile sabit ol
~'ll'ııı Otcl:u alacaktılnrla diğer a!Aka-

• 
1
"e irtifak hakkı sahiplerinin bu 

tq, ~ . \'e. hususile faiz ve masrafa 
4l •1ddıaJannı işbu ilıln tarihinden 

~'~e ~ır~1i gün içinde evrakı mü~i
lit;h~ l'lıkte memuriyctimize bildirme
~~ eder. Aksi halde haklan tapu 

'tşlıl:;bit olmıyanlar satış bedelinin 
~i ....._ lJıdan hariç kalırlar. 

Cd aÖsterilen günde ararmaya iş· 
\' 'nler e ıo artırma şartnamesini oku-

ı~en !kzuınJu malOmatı almış bunlan 
~ O abul et · d 
b
. Stünd b mış 8 ve itibar olu-
tdcJ· e ırakJiım gayri menku-

<ııı 1 zamanında ·ı 1ı1 ikinci bi verı mezse fJt ti , "ti r arurma · ı fark . 1 e satılır ve 
L ı "c mahrum k 1 

k ~17. ve diıı-er . a •nan yüzde 
,:,-tt '·-' 6 zararlar aynca h"·k 
~~ ~maksızın . . u me 
~~~il olun memurıyetımizce alı
cı kıt ur. n r·au~-n~ra 
' a ha tahakkuk etmek kaydile üç 
il Çr:ık ğ'ınJdıktan sonra gayri menkul 

Ulc artıranın üstünde bırakılır. Şart 
laah~~?1ezse artırma geri bırakılıp 
alka Utlerinden kumılur ve temi-r. 

1'.lılasın11 ~!'tırmanın birinci veva ikiuci 
7'llun· t: gay · · 

er ' hakk n menkule caalluk eden 
~ .şlttlar. \ve. Satışın tarzına göre 
'ittir Ctdfr Vero-ı ~ın para iledir. Artırma 

• o• Ve • 
Vazıı sııır rüsum müşteriye 

g tn Sahilha 
~il YUkarıcfa ne. ve nıs ıf masura 
~de Ye ı~ gosterilen 21 -6-930 
~ Odasındtan.but 4 üncü icra me-

~ lttırtı:ıa Şa.rtrı: ışb~ ilAn ve gösteri
Utn olunu tnesı dairesinde satıla
&~ r. 275-55 
~ 'flletaş Slll/ı -;-,.:-.------

~L'~I b . bı,.ınci Hu~ukundan: 
~~ eyın B . 
~ Csirıde k eşıktaşta Şenlikdede 
~lakin fLll'le tep sokağında 5 numa -
~ili 1 "en el . 
~~'"dcttı 0 duğu Yevnı ıkametgAhlan 4f tıa n efend"J anlaşılan Seyfullah ve 
~~c ita Mur~~~ aleyhine i~ame ettiği 
~ıı Caddesindeıy~ mahallcsınde Nüz
b~dt ~Onturat ~ nuı:naralı bir hap 
lııtc 11 lah!iy ınüddeu hitam buldu-
~ !?le e ve teslim edilmemesine 
~"'s tın ~~run .tahliyesi ve fırındaki 
~ ltıııı Zayıatın keşif ve tesbiti 

~~i ll:ıiidd~iy~~lannda cari muhakeme
t dıtr . ır kıt'a konturat :re be-

" 'b esınde . ~~ ı ta?J n muameleli bir kıt'a 
ıı,_ bııda .8 nıabihittatbik evrakı ol-
"'1~ n lSfk 

!\, L Ytrnı 1 tap . ve tatbikat ve sabit 
~ j~cırıc 31~ teklıf eylemiş ve icrayı 
~ de tayin 5:930 cumartesi günü sa
'lı:~ ~arırl 'e hu bapta tastir kılınan 
lU:ı ~liJc kıl~~ muhakeme divan hane
~\hl_e "•kitt ınış o~duğundan m~zkOr 
t b llııbk e Beşiktaş sulh bırinci 

\ İt İti?: enıcsinde hazır bulunmalan 
tıı 8ılan \ orı gt Varsa i!An tarihinden iti-
tlcrı tk . n içinde mahkemeye beyan 
ll:ıı 51 taktird ~ t Yaeakıa e mahkemeye kabul 
'tll.i11de ? gibi istiktap ve tatbikat 

{~~ ~llktcı~ ırntına etmiş addi!e kanu· 
~~ ı:~ı tnuh~kımele .ifa edileceği hu· 
~~ inci emelcn kanununun 141 
~ karar ı:tıaddeleri mucibince ittihaz 

Olıtıtk ~ teVfikan tebliğ makamına 
~~" zere ilAn olunur (275-47) 

)~ı,,':!~ beşinci sulh hult,ult, hb.
~" .\Ji R cnJ matbaa sahibi müte
~.~ ıı:ı,ııs;Şat Beyde mathlbu olup 
~ıı 'tıttlup suna isimlerini kaydettiren 
'"eslkııa tan veslka ibraz etn:ıiyen
\ l lrlinu·· nnı mayısın 19 uncu pa-

cı...., ne kad h 
~ı. ··ı \•c k . ar ma kemeye tevdi 

" 'ddoı 8 sı takdirde iskan hak ev
unacakları lüzumu ilAn olun~r. 

Kadt ~öy sulh icrasından: 

Şükrü Paşanın icar bedelinden Faiz B. 
zimmetinde alacaıtı olan mebaliğin temi
ni istifası için haczedilen muhtclifül cin~ 

ev eşyasının paraya çevrilme(i takarrür 
ed'!rek 22-5-930 tarihine müsadif per
şembe günü cıaat 9 dan itibaren Kndıkö

yünde pazar yerinde açık arttırma sure
tile sanlacağından "atın almak İstiyenle
rin me.zkôr gün \'e saatte pazar yerinde 
hazır bulunmalan ilftn olunur. 

tarihinde gelmediğinizden hak- Hük memuru yetiştirilmek Ozere bir lira gündelikle bilmüsabaka 
kımzda gıyap kararı verilmiş on mülazım alınacaktır. 
ve müddei alacağına mukabi' 
kendisine terhin olunan itiban KMi derecede Fransızca bilen ve yaşı on sekizden aşağı yirmi 
milli bankasmın hisse senetleri- beşten yukarı olmıyan talipler şeraiti anlamak üzere ayın yirmisine 
nin paraya çevrilmesini talep kadar bat müdürlük tahrirat kalemine müracaat etmelidirler. 
ederek hisse senedini ve ayrıca ~····---···· .... - ....... ···-··=====-··-···-==:: .•. ::::::::::::::::::::::::=::::::::::: ... =::~ 
b d• . •b ld ••••••··-··::::::::::::::::: •••••• -·••••••··--••••.,.·•·- ••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••X ........ ~,. orç sene ını ı raz etmiş o u- :::::::::::: ....... ·-·--··-----····---- - - ............. ·-·····--··--··--·······--··· 
ğundan bu. lara karşı bir itira- :H İngilterede kazanmış olduktan birinci m~ 
zmız varsa ve 41enettcki imzanm m miikifattan SODra lli~ 

lstanbut malzkemei asliye uçuncu inkarı halinde istiktap ve tat- ~il FI•Lı•p5 • • E!i~ 
hukuk daires'ndtn: Müddei Fatma Mü- bikat vedsladbit dolmazsa yemin ;•::i:.=·!: ( Pi Jl~l PS ) :._i:ıJ~:.=_.:: 
kerrem hanım tarafından ldris efendi teklif e i iğin en 15 gün zar-
lteyhine ikame olunan boşanma davası hnda itiraz etmeniz ve muha- ·:: RAD YOi r::: 
arzuhali..., milddeialeyhin bulunamama- keme 21-6-930 tarihine ınüsad if :.i~.i arı ı::::~. 
sına mebni i)Anen tebliğine ve bir ay cumartesi günü saat 13 30 a ta- ••• ı-
zarfında cevap itasına karar verilıni~ ve k lı d v d , m ç k 1 k 'd d h .:: 

.. lik ı n ıgm an o gün ve o :::. . e os ova ya a a a ·=-~·-= bu kere ilAnat bilicra müddeti mezkOre _ 
munkazi olmuş olduğundan müddeiye- saatte mahkemede hazır bulun- iJB IKJ parlak muvaffakiyet kazanarak f~~ 
nin talebile bu baptaki tahkikat ı 9 ha- mamz aksi takdirde vakaları =m S··· 

kabul .k m. 200 kişiden mürekkep bir hakem hey' etince :fü 
ziran perşembe Saıl[ 14 de bırakılmış ve 1 rar Ve yeminden mı= k ı Li.-: 
olduğundan tarih ve yevmi mezkOrda nükul etmiş addolunacağınıza Hf: Dünyanın en mü emme ~ii 
bi7Zat müddeialeyhin gelmesi veya tara- dair bir ay müddetle ittihaz mı R A D y o L A R 1 E" 
fından musaddak bir vekil gondermesi olunan işbu muameleli gıyap mı ı:i! 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilAn kararı ilanen tebliğ olunur. !Uı olarak tasnif edilmiştir ~!~ 
~o~lu~oo~~~~~~~~~~~~=7=~=4~~~~~~~~~, I l~~m~i~~ ~ 

Vilayet daimi encümeninden: llH Fişi cereyana takmak.PH 
an~=;~:ktbin H:~m~ü::kn~~n~;:r~•;~:;~:idlir~~:.. b~~~ty~awin !111 tek d Üğm eSİllİ ÇCVİ fille) 
zuhur etmemesme bınaen müzayede mllddeti 21 mayıs 930 ç ~ ım KA" Fı• D •

1 
R 

ha glinü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin enc~rşam !m ! 
müracaatları. mene :m :! 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~ ifü Umumt vekilleri: ~~~i 
;Lu~~~~~a~~~~-.~ ifü HELiOS Müessesatı ım 
~ K A R L ı ı s L E R g :m Galata Hazaran Han No. 14, Posta kutusu: -~~~!!-!.~._m: ~ ~ ~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::nı::lll:lll!ıl§ı:tt!!!#1':!iiiffli::i::ıi:::::::::::::::::::::::::,,.., m- ~ &: .............................................. :l:::::::::r".:n::;:::;;;;;;;u;;;. ----- - • --..... ~ 

~ ŞERiT MAKiNELERi Hercins ipe~ ve lastik şeritler 9 .B ...... a ..... Il ..... d ..... l .. f .... ffi ....... a ..... d ..... a.. fabrika İaffiİfaİl 
~ mal eder, basıt ve ucuz. L 
fft ÇORAP ,. Düz ~e çiçekli el ile ve otomatik. l1 r. u"tu··n z·nhz'san umum müdürfüXiinden: ~\ Son sıstem Kappel marka tckern- ~ J. ı ~ u 

l
:ı. KOTON ,, mül etmiş çorap makineleri, büyük ~ Bandırmada deniz kenarında muhterik fabrikanın çatısile da-

miktarda, Avrupa usulü. i}l eleri kapı ve pencerelerinin inşaata · kapalı zarfla münakasaya 
~ RAŞEL u Son tekemmülatla mücehhez. ~ ~e=ulmu~tur. Mezkiir inşaata ait resim, şartname ve sairesi 
r BRODE .. Enli tamamile otomatik brode i~ler. D ik~ lira mukabilinde verileceğinden taliplerin idarei umumi!e mi-
~ DİKiŞ " Trikotaj, kürk, Overlok ve saire. ~ .; mari ıubesine müracaatla almaları ve 24 mayıs 930 cumartesı gilnü 
~, TEZGAHLAR ~uval Bayrak ve sair her cins mal ~ saat 10,30 a kadar zarflanm Galatada mübayaat komsiyonuna 1 okur el ve motör ile müteharrik. b' tevdi etmeleri. 

~ ~~M~~~~~nJ~b~~~~e~~~----------~~~~-~---~ ~ her cıns çıçekler basılır. o:ı ~ ti İ) ..A. ) 
~ ••• ve satr sanayie ait her cins makineler. Türkiye umum b, .Şehremane c::::..n arı 
Ef1 acentesi Y. Şınorkyan, lstanbul Sadıkiye Han 31-33 g Sokak lavhalarının asılması 
D\ . Tel lıt •• ~256.. · ld '1. ~ T e rrı 1 na t ,, e bu ''ll k: su 11 u le t ~ Şebremanetinden: Yapbnlmış olan 12000 sokak lav hası ile 

~ J 5~ 140000 ev numarasının sokaklara ve evlere asılması pazarlıkla 

lfDSmı·rmk!!!$e~ti H-a·y~~r~iy~m:meu -d~eD:anCt ~:~eid ınüteahhide ihale edilecektir. Talip olanlar her gün levazım müdürlüğünden şartnameyi alabilirler. Pazarlığa girmek için de 
21 mayıs çarşamba günü teminat akçelerile beraber saat on 

Ad b.,.•e kadar levazım müdürlii w ··ne müracaat edilmesi. 
et Tuli Arzı Umktı ..., 

ı 50 Çıralı kara bodos hatıl 4 28 8 Şehremanetinden: Yusufpaşada Şirment Çavuş mahallesinin 
100 80rta hatıl Topkapı caddesinde 124-126 numaralı hanenin methali tramvay 
300 eyaz kalas • 58 • 30 4 3 d oo caddesinde bulunan o a 1 sofa 1 avlu aralık matbahtan 
2 " .. l 28 - 30 5 . k ·1 y kt f d. k 
ıoo ibaret birincı ısmı ı e e a e en ı so ağında bahçeyi muh-

1000 l~ir çi;dent'M 4 25 • 
28 6 k k. ·ı k ~ 4 25 • 30 4 tevi ikinci ısmı ıraya verı me için ayrı, ayrı olarak açık 

ı 500 Fabrika tahatası 4 25 _ 28 ı ,5 d k t T l' 1 · müzaye eye onmuş ur. a ıp erın şartnameyi görmek için her 
1500 n ., 4 25 • 28 2 k 
ıooo .. .. 4 25 • 28 

2,S gün milzayedeye girme için ihale günU olan 9 haziran 930 
500 .. .. 4 25 _ 28 3 pazartesi günü levazım müdürlüğüne gelmeleri. 
250 Çıralı fllyos çam kütnk 4 ilA 7.M 30 Sm. 40 Sm. 
250 ,, " ,. 8 J o 2Q oa 
200 Meşe kiltük ( Belgrat malı ) 5 : a ,," 2Ö = BXJ 2 .. 
30 ~ış budak hanı 3 .. 4,. soX4-0 ,, 8X12 : 
30 ara ağaç " a .. 4.. soX40 ., ax 12 .. 
ıo Kestane .. a .. 4.. 36X 40 ,, ax 12 .. 

Balida cins ve miktarile eb 'adı gösterilen keresteler kapalı 
zarf usulile bilmllnakasa mübayaa edileceğinden talip olanların 
Haziranın onuncu salı günü akşamına kadar yüzde yedi buçuk 
teminat akçeıile beraber mübayaat müdüriyetine müracaat 
eylemeleri. 

lstanbul Ziraat bankasından: 
Karyesi sokak numarası cins emlak 

Maltepe Hatboyu 7 Köşk ve çiçek bahçe!li 
Gayri mUbadillere ait baladaki ya:ııb köşkün müzayedesi 26 

mayıs 930 pazartesi günü saat iki de pazarlık suretile icara veril
mek üzere temdit edilmiştir. Taliplerin pey akçelerile bankamıza 
müracaatları. 



Gueteye ıon<1er!Jecek mektupların üzerine idare içinse (tdare) ymyı 
tlt !e (Yazı ) lşıretl l:oııolmalıdır. 

• ....._ ...... luta •e•-- hrıutı .. 11hc!d-.ııt. •~•t•l'IU'll • ........ ,,...,.,... 
h7••ı..a-daa Ta llbl.ana alind.rkatmdan ldatt ., .... ı d~ldlr. 

MATBAA VE İDAREHANE: • 'RDV· 
fSTANBUL. Babıali, Anl:ara caddesinde • VAKiT "il 

~-" 
Tel • ımı ( IDAllE f~Ltltl ) 1171 ( YAZl i~t.E.RI l Telpaf: VAKiT· peot• W --

H s n kolonyası: limon çiçeklerind~ 
Mustahzar 90 derecedir.Dünyada mevcut bütün mlitemeddin memleketlerin ıtriyat mlltehauısları, eaanafabrikalan Hasan kolonyasının enfe~ ve ruhnüvaz kokusu k kte 

lil vehayran kalmışlar ve bu nefis Şark milstahzanndan külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etıııefjıd" 
daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağnsı, çarpınb zamanlannda bir hayat arkadaşıdır· 
müthiş tenzilAt yapılmışbr. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan Ecza deposudur. ~ 

~K~~~l~~}~~d~~~~~-iiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiili1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~._~V~A~K~I1•~ 
ocae i vi ayeti aimi encü- Satılık evler ve arsalar 1 Küçük naol811 

meninden: • ~ Her s\in HfroldD~1~1 ı1r 
lstanbul emvali eytam r·~··;::~:,~tf=:· :; 140104 lira 42 kuruı bedeli keşifli Karamürsel Yalova yolu 

inşaab olbaptaki şartnamesi mucibince 28 mayıs çarşamba günft 
saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile milnakasaya 
vazedildiğinden talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
mektubile ehliyet vesikalarını teklif mektuplarile birlikte mezkftr 
tarihe kadar Kocaeli vilayetine tevdi etmeleri ve tafsilat almak ve 
şartnamesini görmek isteyenlerin Kocaeli baş milhendisliğine 

müracaatları. 

ı111•~-~ıııııı ı~ı 
~ ~, Büyük Tayyare Piyankosu 

8 inci tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1930 
Keşideler; VilAyet, Şehremaneti, Defter.darlık, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları milrakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

Karacabey Harası müdürİ)retinden: 
Hara hayvanatından ( 3 ) kısrak ve bir yaşında ( 10) tay ile 

(50) manda ineği ve ( 50 ) döğe ve ( 30 ) erkek malak 26 mayıs 
930 tarihinde Karacabeyde açılacak panayırda ayn ayn ve aleni 
müzayede ile satılacağından talip olanların yevmi mezkurde Kara
cabeyde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Bursa N·afia baş mühendisliğinden: 
Bursa-Gemlik yolunun + 290-4+ 165 şinci kilometrolan ara

sındaki bermucibi keşif 9466 lira 20 kuruşluk tamirat 12 Haziran 
93Q tarihine müaadif perşembe günü saat 16 da ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Talip olanla
rın müzayede ve münakasa . kanununa tevfikan yevmi mezkiıre kadar 
enctimeni daimii vilayete müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Bergama belediyesi ri
yasetinden 

Bergama belediyesi elektrik makinası için lüzumu olan 1000 
kilo makina yağı ile 18000 kilo mazot kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuş olduğundan istiyenlerin 28-5-930 tarihine kadar 
terrıinatnamelerile müracaatlara ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ilanları 
65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştu. 
Münakasa 26-5-930 pazarteai günü saat 16 da Ankarada Dev

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

teminatlannı ayni günde saat 15,30a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Aokara
da, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

* * * 2452 ton meıe, gilrgen, çam odununun kapalı zarfla münakasası 
9 haziran pazartesi günn saat 15 te Ankara devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

İftirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat teminatlanm 
ayni günde saat 14,30 a kadar mllnakaaa komisyonuna vermeleri 
lizımdır. 

Talipler münakaıa şartnamelerini beş lira mukabilinde maliye ve 
mahasebe işleri reisliğinden lstanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

idaresinden : ~ ! : : ıJ: 
: ihtivaç kalmavırr .J J 

cava kadar ( azatrıl ,,. ı 
1 O defa) il4n edil" : 
mek uzere mahlıJ : 

1 - Mustafa Eşref beyin istikraz eylediği nıebaliğ 
nıukabilintle idarenıiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan 
Bakırköy Kartaltepede incili arazisinde 15, 16, ı numa
ralı ve 256 arşın üzerinde 14 oda, 4 koridor, ayrı 1 
oda, 1 mutfak, 2 balkon, ı hamam, 3 hala, ı arababk 
1 kuyu ile 794 arşın bahçeyi havi incirli caddesinin 
nıüntehasında kargir hane, 

2 - Fırıncı Hacı Osman efendinin, Üsk iidarda Sel
man ağa mahallesinde Karaca Ahmet caddesinde 28 
nunıaralı ve 162 ~rşın üzerinde 3 oda, 1 hamam ma
halli, 1 depo ve 1 tezgahı bulunan kumpanya suyu ve 
hava gazi t~rtibatını havi bir fırının 120 sehı 01 itıbarile 
54 sehmi. 

3 - Neyyire ve Nevvare hanımların, Kadıköy Tuğ
lacıbHşı mahallesinde Erenköy caddesinde 28-1 numa

ralı ve ortasında 200 arşın terbiinde olmak üzere zemi-
t 

ne kadar teme ve taş duvarları ve vasatıntla ik:i tiölnıe 
kargir inşaatı bulunan 24 arşın cepheli ve Küçük çam
lıcaya karşı cepheden nezareti haiz 1800 arşın bir kıfa 
arsa, 

4 - Hatice Refia hanımın A vraı pazarında Camba
ziye sokağında Tatlı kuyu sokağında 29 numaralı ve 
116 arşın üzerindt! 9 oda, 3 salon, 1 nnıtfttk, 1 kuyu, 
3 hala ile 171 arşın bahçeyi havi bir bap hanenin 
nısıf hissesi. .. 

5 - Zehra hanımın,, Ereııköyünde Suadiyede Tarla 
sokağında 97,98 numaralı ve 220 arşın üzerinde 9 oda, 
2 sofa, ayn 1 nıutfak, 1 balkon', 1 kuY,u, 1 ahır. 1 ara
balık, 3 hala iJe 2880· arşı,n bahçe ve ayrıca Üsküdar . . . 
caddesinde 16 dönüın 119 zira,Koz yatağında 4 dönüm 
t 195 zira iki tarlayı havi' bir köşk. .. 

Yukarıda borçluları ve mevkileri yazılan arsa ve binalar 
müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar ve 
fazla malumat almak isteye~ler her gün saat 16 ya 
kadar Adliye binası dahilinde İstanbul Em vali Eytam 
idaresine nıüracaat etsinler. 

Sinop C . .Müddei umu .. 
miliğinden . 

Sinop hapisanesinin 1. haziran 930 tarihinden itibaren 30 
teırini sani 930 gayesine kadar altı aylık E K M E K ihtiyacı 
şeraiti atiye dairesinde 1 mayıs 930 tarihinden itibaren otuz gün 
mllddetle ve kapalı~ zarf uıulile münakasaya konmuıtur . 

Yevmi alınacak ekmeğin adedi asgari 420 ve bundan fazlasmı 
talebe hapisane mUdürti mezun bulunmak ve noksan talep eylediği 
takdirde müteahhit tarafınd~ bir gftna itiraz varit olmamak ve 
ekmeğin Saınsun veya Boyabat dnz kırmasından·· mamul ve her 
danesi 300 dirhem olması lazımd11 • 

Taliplerin 715 . liralık . teminab muvakkatalar teklifnamelerile 
birlikte 31 mayıs, 930 cumartesi günll . saat on beşe kadar ihale 
komisyonuna tevdi etmeleri ' tartbr. Bu aaattan sonra vuku bulacak 
tevdiat kabul edilmiyecektir. : 

İhale Adliye vekileti celilesinden bldel.istizan icra edilecekve 
cevap vuruduna değin milteahhidin teahhüdü bakı kalacaktır. 

Daha fazla malO.mat almak ve ıartnameyi görmek i.stiyenlerin 
daire.i hftkümette müteıekkil hapisane komisyonuna muracaat 
eylemeleri ilin olunur • 

Abonelerimizin her Oç a'İ' : 
hır defuı meccanen! 

4 satırı geçen llAnların raJ!' 
için 5 er kuruş ummotuoıır· ,l 

.......... ·········· ı~ 
Kiralık - S~ 

Kiralık- BüYükadıı 8 ; 

yalı hane Nizam i~iinci Aı1f 
o. 2 Galata, Doyçe Oriyeıı 
Zeki Beye müracaat 

Kiralık - Taksim ıcaıı" 
sokak Salih Zeki bey apartılll 
ve beş odalı iki dairesi kir~ 
dar ve denize nc:ıareti olup J 
danına iki dakika mesaf esind 

Satım 
Yazı makinesi -

Remington markalı Türkçe. 
kJAvyeli . ldarede_J l numar• 

Muhtelif ~ 
Matmazel Anjel -- ~ f 

enjeksiyon mütehassısı. Tak~ 
Fırın sokak No. 10 

ıııııııı~ımıııııııı~ı~;ıını~ıııııııınıııı~~ıı . 
Tütün inhisar idart'

1 

1930 senesi için haziran :~ 
tütün bayilerine yeniden rcı~ !\ 
mübaşeret olunacaktır. 148~ '1:_ 
hükmünce tütün bayiliği içı11 1 
kını haiz ve bizzat bayilik ~ 
harp malölleri ve şehit yetitıl ~ 
ziran dan evvel arzu ettikle~ .".!. 
bayilik için tcikere. allll 1~;ı istida lstanbul tütlin ınhisa.,r ltl 
müdürlüğüne müracaatları ıl 

j 

Doktor 14ı 
İhsarı.ŞO, 

Sinir hastalıklan rnııtth O 

Cuma ve pazardan maadıı ~ 
kadar Tcpebaşı 73. 'f e~ 

862, Kadıköy 4 

1 
Dr.A. Kot!~; 
Efrenci ve cilt hastalıklat'I ~p· 

Karaköy börekçi Fırını eıt• r 
ıtJ 

Pazarlıkla dut) 

ğı münakasası: ~ 
Göztepe ve Erenköy fi ~~,il 

mevcut senei haliye dut )';ıJ"'' 
zarlıkla satılacaktır. Tal~P. ,ıe ~ 
akçeleri)e birlikte yevmi I~ 51ıt 
ma'-'t! 930 çarşamba gun°

5
_ç10 

J "eS ..... 
defterdarlık binasında mu ·t;il ıJ! 
muh:ıscbeciliğinde·a~~~~;~"~1 
komi~yonuna mür~ / 

1 ZA~iL-~ 
Fatih ıuhesiodeJJ fıJ9 ~ 

askeri vesikamla 11~5;11i ~ 
remi zayi ettim. Y e~ı ~ 
- ki "pıO 

~acağımdan es sı 

yoktur. "ıf il' 
Kadıköv gazeteler ;c: A~ 

3j4 ,.veUilıl• f>)J' . 
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